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ÖNSÖZ

Yü ce Rabb’imi ze  hamd, sev gi li Pey gam be ri mi ze, ehl-i bey ti ne 
ve as ha bı na sa lât ve se lâm ol sun.

Her şe yin diz gi ni elin de olan Al lah’ın ge ce ve gün düz de nen 
me kik ler le do ku du ğu  za man, in san la rın hiz me ti ne su nul muş en 
bü yük ni met tir. Dün ya ve ahi ret mut lu lu ğu nun el de edil me si bu 
ni me tin en gü zel şe kil de de ğer len di ril me siy le müm kün ola bi lir. 
Al lah’ın kul la rı na yük le di ği mü kel le fi yet le rin bir kıs mı ge ce ve 
gün dü zün de ği şik di lim le ri ne da ğı tı la rak, za ma nın ran tabl ve 
sis tem li bir şe kil de kul la nıl ma sı, İla hî ira dey le öğ re til miş bu lun-
mak ta dır. Böy le ce sı nır lı bir ömür le hem sı nır lı dün ya ha ya tı nın 
hem de sı nır sız ahi ret ha ya tı nın el de edil me si he def len miş tir.

“Ta sav vuf eh li” de ni len ve İs lâm’ın rû ha nî/ma ne vî yö nü nü 
de rin le me si ne öğ ren me, böy le ce İla hî buy ruk la rı da ha iyi ya şa-
ma ve ya şat ma yı gö rev edi nen; bu ara da ba zı  ru ha nî zevk le re 
er dik le ri ni ifa de eden bir züm re, mes lek le ri nin te mel üç un su-
ru nu  kıl let-i ta am ( az ye me),  kıl let-i ke lam (ih ti yaç nis be tin de 
ko nuş ma) ve  kıl let-i me nam ( az uyu ma) şek lin de for mü le et miş-
ler dir. Öm rün ya rı sı nı oluş tu ran ge ce nin te mel özel li ği uyu ya rak 
din len mek tir. Az uyu ma yı pren sip edi nen  ta sav vuf eh li ve di ğer 
az uyu yan seç kin kim se le rin, ge ce le ri ni ne ile de ğer len dir dik le ri-
ni, ne ile meş gul ol duk la rı nı araş tır mak is te dik.

Al lah’ın rı za sı nı ka zan ma ya ve si le ola bi le cek her fa ali yet   iba-
det kav ra mı nın ge niş sı nır la rı içi ne gi rer dü şün ce siy le ça lış ma-
mı za, Ge ce İba de ti adı nı ver dik. Ge ce iba de tin de de zir ve olan 
Hz. Pey gam ber baş ta ol mak üze re, as hab ve se lef-i sa li hî nin ge ce 
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iba de ti ne da ir uy gu la ma ve söz le rin den ör nek ler ve re rek ayet ve 
ha dis le rin ışı ğın da ko nu yu iş le me ye ça lış tık. Ge ce iba de ti tef sir, 
ha dis, fı kıh ve ta sav vuf ki tap la rın da iş len mek le bir lik te, müs ta kil 
bir ça lış ma da ele alın ma mış ol ma sı bi zi bu ko nu yu ça lış ma ya/
der le me ye yö nel ten se bep le rin ba şın da ge lir.

Oku yu cu yu ge ce eh li nin, ge ce yi de ğer len dir mek le du yup ya şa-
dık la rı zevk ten, nâ il ol duk la rı İla hî va ri dât tan ve bu nu el de et me 
yo lun dan bir neb ze ha ber dar ede bil miş sek, ken di mi zi bah ti yar 
sa ya rız. Gay ret kul dan mu vaf fa ki yet Al lah’tan dır.

Ab dul ha kim Yü ce

Van/1997

G e c e  İ b a d e t i
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Gİ RİŞ

Za man, ge ce ve gün düz adı ve ri len si yah be yaz me kik ler le 
var lı ğı nı örer ve var lık on la rın kol la rı ara sın da renk le rin en çar-
pı cı la rı nı el de ede rek ku sur suz lu ğa ula şır.

Za ma nın, o iç ten sü kû ne ti ne ben ze yen ge ce le rin za hi rî dur-
gun lu ğu, in sa nı al dat ma ma lı dır. Bu  sü kû net ve ses siz lik için de, 
en hum ma lı fa ali yet ler den da ha önem li bü yük plan lar, bü yük 
pro je ler ve bu büyük plan ve pro je ler için ge rek li olan ge ri lim ve 
di na mik ler te şek kül et mek te dir.

Ba zı la rı na gö re ge ce ler, bir sis, bir du man gi bi in san la rın 
üze ri ne çö küp on la rı bu nal tan, bo ğan ka ran lık tan baş ka bir şey 
de ğil dir. Ba zı la rı na gö re ise, yer yü zün de du rup yıl dız la rı, meh-
ta bı sey re di yor gi bi iç açı cı, coş tu ru cu ve  Cen net ko ri dor la rın da 
yü rü mek ka dar he ye can ve ri ci olur.

Işık, var lık, ha yat ve  Kud ret Eli’nin, ta bi atın çeh re si ne saç tı ğı 
da ha bin ler ce gü zel lik, bi rer to hum gi bi ge ce nin bağ rın da uya nır, 
ge ce nin de rin lik le rin de ma ya la nır, ge ce le rin me me le rin den eme 
eme bü yür, ge li şir ve or ta ya çı kar.

Ki mi ne gö re, ha ya tın asıl mu sî ki si hep ge ce ler de bes te le nir, 
ge ce ler de söy le nir, ge ce le rin hü zün lü sa at le rin de to nu nu bu lur 
ve ka ran lı ğın ışı ğı sar dı ğı “ an”lar da ki en mev hum man za ra lar-
dan, bu man za ra la rın mey da na ge tir di ği ha yal leş miş şe kil ler den 
do ğar.

Ba zı la rı on da, sa de ce ka ran lık gör dü, kap ka ran lık dü şün dü; 
ge ce ye ye nil di ve elen di. Ba zı la rı du yup din le ye ce ği ses le ri, gö rüp 
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sey re de ce ği man za ra la rı bir ta ra fa bı ra kıp, di ken ler ara sın da sak-
sa ğan ses le riy le meş gul ola ola öm rü nü tü ket ti. Ba zı la rı da, ge ce-
nin o de rin ve mah rem fı sıl tı la rıy la ru hu na ses len me si ni, bü tün 
ruh la ra hi tap et me si ni, bü tün in sa nî his le ri Ezel’in o me hâ bet li 
me saj la rıy la uyar ma sı nı bil di ve ge ce si ni  Cen net’in gün düz le ri ne 
çe vir di.

Ge ce, muz da rip ve çi le keş le rin, ız dı rap la rı nı için de bes te-
le yip,  gö nül miz ma rıyla ses len dir dik le ri öy lesine muhteşem, 
öylesine sır lı bir kon ser va tu ar dır ki, için den yük se len ses ler, bir 
so luk ta gök  ku be yi de ler, tâ öte le re ge çer. Ama ne gariptir ki 
ge ce nin ör tü sü ne bü rü nen le rin pek ço ğu, ne bu se si du yar ne de 
et ra fın da olup bi ten ler den bir şey an lar. Çün kü var lı ğı du yup 
his set mek, ona ait gü zel ses ve man za ra la rın; göz le ri, gö nül le ri 
dol du rup ruh la rı na nü fûz et me si ne, eş ya yı ta nı yıp onun la bü tün-
leş me ye, kal bin ka dir şi nas öl çü le riy le her  şe yi kur ca la ma ya, 
da ima uya nık ve du yar lı ol ma ya bağ lı dır. Bu aşi na ve du yar lı 
ruh lar, akan çay dan esen ye le, ya ğan yağ mur dan hı şır da yan 
ağaç yap rak la rı na, göz le rin içi ne gi ren mi nik ışık hüz me le rin den 
se ma nın de rin lik le rin de ki dev ışık kay nak la rı na ka dar, her  şe yi 
de rin bir te ces süs le ta kip eder ve var lı ğın ifa de et ti ği mâ nâ la rı 
av la ma ya ça lı şır; el de et ti ği ha ki kat le ri vic da nın ay dın lık ik li min-
de de ğer len di rir, der ken bu ay dın lık yol da ye ni ye ni dü şün ce 
bu ut la rıy la ye ni ye ni dün ya la ra uya nır ve  Cen net zevk le ri ne denk 
haz la ra ula şır.

Bun la rın na za rın da bü tün var lık, mâ nâ lar la, his ler le taş kın; 
söy le yen, an la tan, coş tu ran bir lisan ol du ğun dan, ge ce ol muş, 
gün düz ol muş, ka ran lık ol muş, ay dın lık ol muş far ket mez... 
Va kıa, za hi ren bir gü neş kay bet miş sa yı lır lar ama, ona kar şı lık, 
ruh la rı na açı lan pen ce re ler den, ken di le ri ne şef kat le te bes süm 
eden, ümit le göz kır pan mil yon lar ca yıl dız la ta nış ma fır sa tı nı 
bul muş lar dır.

Ar tık on la ra gö re, ta va nı, ta ba nı inanç tan, sev gi den ve  ru ha nî 
zevk ler den mey da na ge len ge ce ler ve on lar dan fış kı ran ses ler, 
so luk lar; şöy le böy le se zi len ha re ket ler, dü şün dü ren sü kût lar 
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hep si de o ka dar mû nis, o ka dar ru ha ya kın dırlar ki, in san bu 
zevk li re fa ka ti bir ömür bo yu ya şa sa haz zı na do ya maz...1

Ta rih bo yun ca bü tün  yü ce ruh lar için ge ce ler, iş te bu özel lik le-
riy le, en bü yük oluş ve eriş le rin za ma nı ol du lar. Baş ta di nî me tin-
ler ol mak üze re, dün ya ede bi ya tı nın he men bü tün şa he ser le ri, 
doğ ru dan ve ya do lay lı, ge ce nin yü ce ruh la ra sağ la dı ğı ra hat lık, 
ener ji ve sun du ğu eri şil mez il ham dan söz eder ler.

Ge ce ke li me si ni 114 de fa kul la nan Kur’ân-ı Ke rim biz zat 
ken di si nin, in san lık dün ya sı na ge ce in me ye baş la dı ğı nı ha ber 
ve ri yor: “Apa çık Ki tab’a an dol sun ki, biz onu mü bâ rek bir ge ce de 
in dir dik.” (Du han, 44/2-3) Ay rı ca ge ce nin, Al lah yol cu la rı ba kı mın-
dan ta şı dı ğı er di ri ci de ğe ri,  mu ci ze üs lû buy la şöy le an la tı yor: 
“Ger çek şu ki, ge ce fa ali ye te gi ren ben lik hem  uy gun luk yö nün-
den da ha güç lü hem söz ve oku yuş yö nün den da ha sağ lam dır.” 
(Mü zem mil, 73/6)

Ta sav vuf ede bi ya tı, ge ce yi ke li me le rin en gü zel mi ma ri siy le 
yü cel ten pa saj lar la do lu ol du ğu gi bi, ge ce ler de ta sav vuf eh li nin, 
 kalp ve ru hun ha yat de re ce si ne yük sel me le ri ni sağ la yan hum ma-
lı fa ali yet le ri ne şe ha det et mek te dir. Dün ya yı ka rar ta rak duy gu 
ala nı mı zı ve do la yı sıy la kal be gi den kuv ve ti mi zi art tır dı ğı için 
sû fî ler, ta bii bir  hal vet ola rak de ğer len dir dik le ri ge ce ye ve ge ce-
le rin ih ya sı na ay rı bir de ğer at fet miş ler dir.  İbn Ara bî (638/1240) 
Fü tu hat’ta,  İb ra him Hak kı (1186/1772)  Ma ri fet na me’de,  Yu nus 
Em re (ö.1321)  Di van’da, Mev lâ na (672/1273) ise  Ru ba iler ve   Di van-ı 
Ke bir’de ge ce le ri uzun uzun an la tır lar. As lın da, ge ce ler den söz 
et me yen  ta sav vuf eh li yok gi bi dir. 

Biz, Mev lâ na ve  İb ra him Hak kı’dan kı sa bi rer ör nek ver mek le 
ye ti ni yo ruz:

“Ge ce le ri yü rü, çün kü ge ce sa na sır lar yo lu nu gös te rir. Zi ra 
ge ce, ya ban cı göz ler den giz len miş tir. Gö nül aş ka, göz ler uy ku ya 
da lın ca sa ba ha ka dar sev gi li mi zin gü zel li ği ile kar şı kar şı ya ge li-
riz.”2

1  Gülen, M. F. Zamanın Altın Dilimi, 76-79.
2  Mevlana,  Rubailer, I, 61

G i r i ş
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“Ge ce le yin ruh lar ma kam la rı na çı kar, ga ye le ri ne ula şır lar. 

Ge ce nin kad ri ni bi lip an la yan ki şi, gün düz gi bi ay dın bir  gö nül 

el de eder. Mus ta fa gi bi, ka ran lık ge ce de nûr ara ma ya ko yul!”3

Ey di de ne dir  uy ku gel uyan ge ce ler de

Kev kep le rin et sey ri ni sey ran ge ce ler de

Bak hey’et-i âlem de bu hik met le ri sey ret

Bul Sa ni’ini ol âna hay ran ge ce ler de

........

Dil  beyt-i Hu da’dır ânı pâk ey le si va dan

Kas rı na  nü zûl ey ler ol Sul tan ge ce ler de

Az ye, az uyu, hay re te var, fa nî ol an dan

Bul  can-ı be ka ol âna mih man ge ce ler de.4

Za man di lim le ri ara sın da ge ce nin, özel lik le son üç te bi ri ne, 

bü yük bir mâ nâ ka tıp de ğe ri ni yü cel ten du rum lar dan bi ri si de 

şüp he siz Rabb’imi zin dün ya se ma sı na “ nü zûl” bu yur ma sı ve 

ken di si ne sı ğı nan la ra en gin ha zi ne le ri nin ka pı la rı nı açıp rah met 

eli ni uzat ma sı dır. Bu key fi yet  Rah met Ne bi si’nin di lin de şöy le 

ifa de edi lir: “Ge ce nin (üç te iki si ge çip de) son üç te bi ri kal dı ğın-

da Rabb’imiz her ge ce dün ya se ma sı na ine rek bu yu rur ki: “Ha ni 

ba na kim  dua eder ki, onun du ası nı ka bul ede yim! Ben den kim 

is tek te bu lu nur ki, di le di ği ni ve re yim! Ben den kim  mağ fi ret di ler 

ki, ona  mağ fi ret ede yim!”5

Müs lim ve  Tir mi zî’nin ri va yet le rin de “bir mü na di ye em re der” 

ve “bu du rum  fe cir do ğun ca ya ka dar de vam eder” ifa de le ri de 

bu lun mak ta dır. Yir mi kü sur sa ha bi den ri va yet edi len, he men 

he men bü tün ha dis mec mu ala rın da bol ca ge çen ve “Nü zûl Ha di-

si” di ye meş hur olan bu ha dis-i şe rif, baş ta ke lam cı lar ol mak üze-

re birçok  ilim ada mı ta ra fın dan tar tı şıl mış tır. 

3  Mevlana,   Divan-ı Kebir, I, 66.
4  İ. Hakkı,  Marifetname, 314.
5 Buharî, Teheccüd, 14; Müslim, Müsafirîn, 168-170;  Ebu Davud, Sünne, 19;  Tirmizî, Salat, 

211, Daavat, 78;  İbn Mace, İkame, 182; Muvatta, Kur’ân, 30; Müsned, II, 264, 267, 282, 
419.

G e c e  İ b a d e t i
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Se lef, nü zû lün key fi ye ti nin bi li ne meye ce ği ni ifa de ede rek 
mü te şa bi hat ko nu sun da ki meş hur fi kir le ri ni ser det miş ler dir.6

 İmam Cü vey nî (478/1085) Nü zû lün, ke lam,  ilim...ve ben ze ri 
sı fat lar gi bi bir sı fat ol du ğu nu, Al lah’ın  ilim ve ya ko nuş ma sı na sıl 
ya ra tık la rın  ilim ve ko nuş ma la rı na ben ze ti le mi yor, do la yı sıy la 
 te’vil edi le mi yor sa, nü zû lü nün de ya ra tık la rın nü zû lü ne ben ze-
ti le meye ce ği ni do la yı sıy la  te’vil edi le meye ce ği ni; her sı fat gi bi 
nü zû lün de Al lah’a ya kı şır bir şe kil de ce re yan et ti ği ni ve bu nun 
dı şın da ka lan açık la ma la ra bir mâ nâ ve re me di ği ni, ifa de et mek-
te dir.7

Bu na rağ men  İmam Ma lik (179/785) nü zû lü iki ve cih le  te’vil 
et miş tir:

1. Al lah’ın em ri ve ya rah me ti ya da me lek le ri na zil olur,

2. Ce nab-ı Hak,  dua ede nin du ası nı ka bul eder, lü tuf ve rah-
me tiy le  te vec cüh eder.

Bu ha rî’nin meş hur şa rih le rin den  Ay nî (855/1451),  İmam Ma -
lik’in açık la ma la rı nın as lın da  te’vil sa yıl ma ma sı ge rek ti ği ni be lir-
te rek, “Nü zûl,  in ti kal,  i’lam, kavl,  ik bal ve  te vec cüh, bir hük mün 
su dû ru mâ nâ la rın da kul la nıl mak ta dır ki, bu mâ nâ la rın hep si 
dil ci ler ara sın da bi li nen şey ler dir. Ma dem ki, nü zû lün böy le 
müş te rek mâ nâ sı var, Rabb’imi zin ken di siy le ni te len di ril me si 
ca iz olan bir mâ nâ ya ham le dil me si en doğ ru bir ha re ket tir. Bu ra-
da Ce nab-ı Hakk’ın, rah met le, di le dik le ri ni ver mek ve  mağ fi ret 
et mek su re tiy le  te hec cüd kı lan la ra  ik bal ve  te vec cüh bu yur ma sı-
dır, de ni le bi lir. Bu bir  te’vil de ğil dir, ak si ne laf zı med lû lü olan 
müş te rek mâ nâ lar dan bi ri si ne ham let mek tir” der.  Ay nî, baş ka 
bir yer de ta sav vu fî bir eday la şu açık la ma da bu lu nur: “Al lah’ın 
dün ya se ma sı na nü zû lü, ce lal sı fa tı nın ge re ği olan, aşa ğı lık ruh-
la ra sert dav ran ma, düş man la rı kah ret me ve  is yan eden ler den 
in ti kam al ma dan, ke rem sı fa tı nın ge re ği olan rah met ve af vet me-
ye  in ti kal et me si dir. Bu O’nun yer yü zün de ki var lık la ra rah met le 

6 Bkz: Eş’arî, Makâlât, 290-297.
7 Cüveynî, İsbatu’l-İstiva, (Mecmuatu’r-Resaili’l-Müniriyye içinde), I, 181-183; Ayrıca bkz. 

Zeynü’d-Din el-Makdîsî,  Ekavilü’s-Sikat, 202.
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yö nel me si, kalp le re ver di ği il ham lar la on la rı iba det ten alı ko yan 
gaf let ten uyan dır ma sı de mek tir.”8

 Şah Ve liy yul lah (1703-1762)’ın iza hı ise şöy le dir: “Al lah’ın dün-
ya se ma sı na na zil ol ma sı bir ki na yedir. Ya ni, o sa at ler de hu zu ru 
bo zan ses le rin ke si lip sü kû ne tin ha kim ol ma sı, kalp le rin  ri ya ve 
dün ya meş ga le le rin den uzak laş ma sı gi bi olum lu ge liş me ler le ruh-
lar, Al lah’ın rah met esin ti le ri ni al ma ya ha zır ha le gel mek te dir ler. 
Ni te kim Hz. Pey gam ber (sallallahu aleyhi ve sellem), Al lah’ın ku la en 
ya kın ol du ğu sa at ge ce nin son üç te bi ri dir bu yur muş tur.”9

Ge ce le rin bir ay rı ca lı ğı da, du ala ra ku cak aç ma la rı dır.  

Dua sa de ce bir   iba det de ğil dir, ay nı za man da iba de tin özü-
dür.10 Her ne ka dar di ğer bir çok   iba det gi bi  dua için bel li va kit-
ler be lir til me miş se de ter cih ve teş vik edi len va kit ler den sö ze-
dil miş tir. Du ayı di ğer iba det ler den ayı ran te mel özel lik, ka bul 
edi lip edil me di ği  bek len ti si içi ne gi ril me si dir. Me se la  na maz bir 
iba det tir. Bü tün gay re ti miz le biz ce ek sik siz bir  na maz kıl ma ya 
ça lış tık tan son ra, ar tık  dua ka dar, ka bul edi lip edil me di ği bek len-
ti ve en di şe si içi ne gir me yiz. İş te bu in ce lik ten ötü rü  dua eden ler, 
ka bu lü nün da ha çok muh te mel ol du ğu za man la rı hep gö zet miş-
ler dir. Tev be, du anın bir çe şi di ol du ğu için yu ka rı da de ğin di ği-
miz nok ta onun için de söz ko nu su dur. Ni te kim  nü zûl ha di si nin 
son kıs mı du ala rın ka bu lü, is tek le rin ve ril me si ve gü nah la rın 
af fı, ya ni tev be nin ka bu lü nü bir ara da zik ret mek te dir.

İş te, ge ce yi er ba bı na za rın da ca zip ha le ge ti ren özel lik ler den 
bi ri si de, sö zü nü et ti ği miz ve  ica bet sa ati de ni len bir za ma nın 
is tis na sız her ge ce de bu lun ma sı dır. Hz. Pey gam ber (sallallahu aley-

hi ve sellem), şöy le müj de ve ri yor: “Ge ce de öy le bir sa at var dır ki, 
Müs lü man  bi ri nin ahi ret ve ya dün ya adı na is te di ği o sa ate denk 
ge lir se mut la ka ve ri lir. Ve bu her ge ce dir.”11 Yu ka rı da ge çen 
“ nü zûl” ha di si nin son kıs mı da bu ger çe ği di le ge ti ri yor. Di ğer bir 
ha dis-i şe rif te ise, sa ha be den bi ri nin, “Ey Al lah’ın Ra sû lü! Han gi 

  8  Aynî, Umdetu’l- Karî, VII, 200.
  9  Tirmizî, Daavat, 78, 118. Dehlevî, Huccetullah el-Baliğa, II, 41.
10  Tirmizî, Daavat, 1.
11 Müslîm,  Müsafirîn, 166, 167.
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 dua da ha çok et ki li dir?” so ru su na, “Ge ce nin ikin ci ya rı sın da ve 
farz na maz la rın ar dın da ya pı lan  dua”, ce va bı nı ver miş tir.12

 Şah Ve liy yul lah,  se her vak tin de, nef sin et ki al tı na alın ma key fi-
ye ti ne en te re san bir uy gu la ma yı ör nek ola rak ver mek te dir: “Ba zı 
ya ba nî hay van la rın, ev cil leş ti ri lip av cı lı ğa alış tı rıl ma sı, an cak 
 se her va kit le rin de ba şa rı la bi lir, di ğer za man lar da ne ka dar çok 
uğ ra şı lır sa uğ ra şıl sın ba şa rı el de edi le mez. Sa yı la ma ya cak ka dar 
de ne me bu nu açık ça or ta ya koy muş tur.”13 An la şı lan, hay va nî 
yö nü ağır ba san in san nef si nin, kö tü huy la rın dan vaz ge çip ru ha 
tes lim ol ma sı için,  se her va kit le ri en et ki li  za man di li mi ni oluş-
tur mak ta dır.

 Ab dul fet tah Ebu Gud de, İbn Ru şeyk el-Kay ra va nî’nin el-
Um de fi Me ha si ni’ş-Şi’r ad lı ese rin den,   se her vak ti için şu bil gi yi 
ak tar mak ta dır: “İn sa nın dü şün ce si ni tek sif et me si ni sağ la yan 
yol lar dan bi ri si de sırt üs tü yat mak tır. Fa kat her ne hal olur sa 
ol sun, uy ku dan kal kıp  se her va kit le ri er ken den ça lış ma nın, 
dü şün ce de niz le ri nin ki lit le ri ni aç ma sın dan da ha iyi bir anah tar 
yok tur. Çün kü in sa nın dü şün ce me le ke si,  se her va kit le rin de di ri 
ve ken di ni top la mış hal de dir. Oyun, ma işet  gi bi, ken di si ni yo ran 
ko nu la ra,  se her va kit le rin de pek yö nel mez. Çün kü be den din len-
miş, ken di ne gel miş, ye ni bir sil ki niş le ta ze len miş gi bi dir. Zi ra 
ha va nın en gü zel, esin ti nin en tat lı, ge ce ile gün dü zün ara sın da-
ki en mü sa it  za man,  se her vak ti dir.

Ak şam ise  se her gi bi de ğil dir; gün düz  ile ge ce nin  ara sın da 
ol ma sı ba kı mın dan se he rin si met ri ği dir, kar şı sın da yer alır. Çün-
kü, se her de ay dın lık ka ran lı ğın üze ri ni kap lar ken, tam ak si ne bu 
va kit te, ka ran lık ay dın lı ğın üze ri ne çök mek te dir. Hem bu va kit te 
in san çok yor gun, bit kin ve bi tap tır; gün bo yu ça lış mış, yap tı ğı 
iş ler, ta bir ye rin de ise, onu bi tir miş tir. Bun dan do la yı, uy kuy la 
tek rar ken di ni top la mak du ru mun da dır. Ori ji nal bir şey ler yap-
mak is te yen, (şi ir yaz ma, ki tap te’li fi, muğ lak prob lem le ri çöz me, 

12  Tirmizî, Daavat, 79.
13 Dehlevî, Huccetullah el-Baliğa, II, 39.
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icad yap ma vs.) kim se için en uy gun  za man di li mi  se her va kit le ri-
dir. Di ğer nor mal ça lış ma lar için ise ge ce ler uy gun dur.14

Yi ne, ge ce nin özel lik le son ya rı sın da, et ra fı sa ran  sü kû net, 
 Feyz-i Ak des’ten ge len  ila hî esin ti ler, alı cı du ru mun da ki  Rab ba-
nî la ti fe le rin zir ve se vi ye de açık olu şu, duy gu la rın  ma si va ile iş ti-
ga li nin en aza in me si, kal bin  gös te riş ve ben ze ri has ta lık lar dan o 
an da ka ran ti na ya alın ma sı...  ma ri fet yol cu la rı na ka çı rıl ma ma sı 
ge re ken fır sat lar sun mak ta dır.

De ği şik özel lik le riy le ge ce, in sa noğ lu nu di rekt il gi len di ren 
bir çok oluş la rı bağ rın da ta şı mak ta dır.  İs ra,  Mi’rac ve Hic ret 
ge ce ce re yan et miş, Kur’ân’da zik ri ge çen bir çok mil le tin he lâ kı 
yi ne ge ce, ço ğu  za man da  se her vak tin de ol muş tur. (A’raf, 7/4, 97; 

Hûd,11/81; Hicr, 15/66;83; En bi ya, 21/42; Ka mer, 54/38; Fe lak, 113/3.) Ay rı ca 
“her hik met li iş, ta ra fı mız dan bir emir le, ... o ge ce de ay rı lır” 
(Du han, 44 /4-5) fer ma nı, her  şe yin diz gi ni elin de olan Al lah’ın dır. 
Her hik met li, önem li iş ve ya her muh kem,  sağ lam ol ma sı ge re-
ken iş ler on da, ya ni o ge ce de ay rı lıp ted bir ve da ğı tı mı ya pı lır; 
ic ra edil mek üze re özel ola rak ya zı lır.  Ebu Su ûd (982/1574) yuf re-
ku (ay rı lır) ke li me si nin mâ nâ sı nı şöy le açık lar: “Ge le cek se ne ye 
ka dar kul la rın rı zık la rı, ecel le ri ve di ğer du rum la rı ya zı lır, ay rın-
tı lı bir şe kil de be lir le nir. Rı zık lar nüs ha sı  Mi ka il’e, sa vaş lar, 
zel ze le ler, yer çök me le ri, yıl dı rım lar nüs ha sı Ceb ra il’e, amel ler 
nüs ha sı, dün ya se ma sı nın gö rev li si  İs ma il ( İs ra fil)’e ki, bü yük 
bir me lek tir, mu si bet ler nüs ha sı da ölüm me le ği ne ( Az ra il) ve ri-
lir.15

İş te, an cak bir ka çı na de ği ne bil di ği miz özel lik le rin den ötü rü 
ge ce nin, özel lik le son üç te bi ri nin, her in san ta ra fın dan te yak kuz 
ve iba det le ge çi ril me si ge rek ti ği an la şıl mak ta dır. Bu  za man di li-
min de ki  gaf let ki şi ye, hem dün ya da hem de uk ba da çok şey ler 
kay bet ti re bi lir. Bun dan son ra ge le cek sa tır lar da, bu  za man di li-
min de ki iba det le il gi li me se le ler den söz et me ğe ça lı şa ca ğız.

14 A. Ebu Ğudde, İslâm Alimlerinin Gözüyle Zamanın Kıymeti, 70.
15 Ebu’s-Suûd,  İrşadu’l-Akli’s-Selim, VIII, 58.
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GE CE İBA DE Tİ NİN ÖNE Mİ

İba det, ni ye te bağ lı ola rak ya pıl ma sın da se vap olan ve yü ce 
Al lah’a yak laş ma yı ifa de eden özel ta at tır. Ta at, ni ye te bağ lı 
ol sun ol ma sın ve ki min için ya pıl dı ğı bi lin sin bi lin me sin, ya pıl-
ma sı se vap olan ame li yap mak tır. Ya kın lık ( kur bet), ni ye te bağ lı 
ol maz sa bi le ya pıl ma sı se vap olan ame li, ki me ya pıl dı ğı nı bi le rek 
ya ni yak laş mak is te di ği za tı ta nı ya rak yap mak tır. 

Do la yı sıy la her   iba det Al lah’a bir  ya kın lık ve her  ya kın lık bir 
ta at tır. Fa kat her  ta at bir  ya kın lık ola maz ve her  ya kın lık   iba det 
ol maz. Me se la,  ma ri fe tul lah için dü şün mek bir ta at tır, fa kat ken-
di si ne yak la şıl mak is te nen yü ce Al lah, dü şün ce ânın da he nüz 
ta nın mış ol ma dı ğın dan bu dü şün ce, bir  ya kın lık ol ma dı ğı gi bi, 
ni ye te bağ lı ol ma dı ğın dan bir   iba det de de ğil dir. Kur’ân oku mak, 
ih ti yaç sa hip le ri ne yar dım et mek, sa da ka ver mek,  va kıf kur mak 
ve ben ze ri ni ye te bağ lı ol ma yan amel ler hem  ya kın lık hem ta at-
tır, ama   iba det de ğil dir. Na maz,  ze kât,  oruç,  hac,  ci had... gi bi 
ya pıl ma sın da  ni yet şart olan amel ler ise hem   iba det, hem  ya kın-
lık, hem de ta at tır. De mek ki,  şer’î   iba det, in sa nın ru hen, cis men, 
za hi ren, ba tı nen bü tün var lı ğıy la yal nız Al lah’a yap tı ğı şu ur lu bir 
 ta at ve ya kın lık tır.16

Şer’î   iba det bu ol mak la bir lik te, as lın da, çar pı tıl ma mak şar tıy-
la, ha ya tın ta ma mı bir iba det tir. Çün kü var lık, can lı can sız, bü tü-
nüy le   iba det ha lin de dir. “Gör me din mi, gök ler de ve yer de ki ler ve 
ha va da ka nat la rı nı çar pa çar pa uçan kuş lar, ha ki kat ta hep Al lah’ı 

16 Geniş bilgi için bkz.  Razî, Mefatîh, I, 242-260; Alusî, Ruhu’l- Meanî, I, 89-95;  Elmalılı, Hak 
Dini, I, 95-104.
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 tes bih edi yor lar. Her  bi ri du ası nı ve tes bi hi ni iyi ce bil mek te dir. 
Al lah, ne ya par lar sa hak kıy la bi len dir.” (Nur, 24/41) “Ye di gök, arz 
ve bun la rın için de bu lu nan lar, O’nu  tes bih eder ler. O’nu öv güy-
le  tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, ama siz on la rın tes bih le ri ni 
an la maz sı nız.” ( İs ra, 17/44) Var lı ğın   iba det fa ali ye tin den sö ze den 
ayet ler, bu fa ali yet için da ha çok  tes bih ta bi ri ni kul la nı yor lar. 
 Is fa ha nî bu ke li me yi şöy le açık lar: “Tes bih sö zü nün kö kü olan 
sebh, su da ve ya ha va da sü rat le sey ret mek de mek tir. Fe za da, 
yıl dız la rın sey ri için kul la nıl ma sı da bu ra dan ge lir... İba det te 
sü rat mâ nâ sı na kul la nıl mış tır. Tes bih, kav lî, fi ilî ve ni ye te bağ lı 
olan her çe şit   iba det için bir alem (özel isim) ola rak kul la nıl mış-
tır. Kur’ân’da, var lık la rın bi zim far ke de me di ği miz bir bi çim de 
Al lah’ı  tes bih ve O’na  sec de et tik le ri ne da ir pek çok ayet var dır. 
Eş ya nın tü mü O’nu  tes bih, O’na  sec de et mek te dir.”17 

Kur’ân-ı Ke rim bu na  ker hî (zo run lu, is ter is te mez)   iba det der. 
(Fus si let, 41/11; Ra’d, 13/15) İn san da var lık lar bü tü nü nün bir par ça sı 
ola rak bu iba de tin için de dir. An cak in san, di ğer var lık la rı aşan 
ve Ya ra tı cı ya bağ lı bir son suz luk to hu mu nu da için de ta şı dı ğın-
dan, onun bir tür ira de ye da ya lı, şu ur lu   iba det ser gi le me si bek le-
nir. Kur’ân-ı Ke rim bu na  tav’î (is te ne rek ya pı lan) ve  ih ti ya rî   iba-
det de mek te dir.  Şa tı bî (790/1388), bu ger çe ğe şöy le de ği nir: “Di nin 
gön de ri li şin den mak sat, in sa nı zo run lu kul luk tan hür ira de ye 
da ya lı iba de te yük selt mek tir.”18 İş te bu, şer’î ter mi no lo ji de ki 
iba de tin kar şı lı ğı olur.

Kur’ân ta ra fın dan, in sa nın ih ti ya rî ola rak yap tı ğı   iba det, 
 ta at ve ya kın lı ğı bir den içi ne alan bir kav ram kul la nıl mak ta dır: 
 Amel-i Sa lih. Sa lih  amel, di nin ya pıl ma sı nı emir ve ya tav si ye 
et ti ği, iyi, doğ ru, fay da lı ve se vap ka zan ma ya ve si le olan amel ler-
dir.19  El ma lı lı, ken din den ön ce ki mü fes sir le rin izah la rı nı şöy le 
özet li yor: “ Amel-i Sa lih, Al lah’a ve ahi re te ima nın ge re ği ne gö re 
ve Al lah’ın in dir di ği ve gön der di ği de lil le re, hü küm le re, ha ber 

17 R.  Isfahanî, Müfredat,  342.
18  Şatıbî, Muvafakat, II, 168.
19 İbnu’l-Manzur, Lisanu’l- Arap, Amel Mad; R. Isfahanî, Müfredat, 519 , 575.
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ver me ye ve in şa ya uy gun ola rak tam sa mi mi yet ve iyi  ni yet ile 
Al lah’ın hoş nut ola ca ğı gü zel amel ler yap mak tır.”20 

 Amel-i Sa lih, sa de ce  fi zi kî fa ali yet de ğil dir. Ru hî ve fik rî fa ali-
yet bel ki de fi zi kî fa ali yet ten ön ce tam bir amel dir. Ni te kim bir 
ha dis te Hz. Pey gam ber’e, han gi  amel ef dal dir, di ye so rul muş, O 
da: “Al lah ve Re su lü’ne iman et mek tir” bu yur muş tur.21 İman 
kav ra mın da ol du ğu gi bi,  tak va,  şü kür,  sa bır... gi bi kal bî fi il le ri de 
 sa lih  amel içe ri sin de mü ta lâa et mek müm kün dür.  Ra zî (606/1209) 
’nin de kay det ti ği gi bi,  şü kür,  kalp amel le rin den dir ve   kalp amel-
le ri aza la rın amel le rin den da ha şe ref li dir.22 Bun dan do la yı 
Al lah’ı zik ret mek, en fa zi let li amel ler den sa yıl mış tır.23Bu ra dan 
ha re ket le  Ra zî, ku lun ame li ni üç kıs ma ayır mak ta ve bun la rı da:

1. Kal bin ame li, ku lun fik ri, inan cı ve tas di ki,

2. Di lin ame li, ku lun zik ri ve şe ha de ti,

3. Aza la rın ame li, ku lun ta atı ve iba de ti, şek lin de sı ra la mak-
ta dır.24

Amel le ri, be de nî ve nef sî şek lin de iki ye ayı ran ol du ğu gi bi,25 
kal bî, be de nî ve ma lî ola rak üçe ayı ran lar da var dır.26

Al lah, bu amel le ri, gü nün yir mi dört sa ati ne, de ği şik hik met-
ler le, va kit li ve bir vak te bağ lı ol ma yan, şek lin de iki grup ha lin de 
da ğıt mış bu lun mak ta dır.

 Ha lid b. Ma’dan (104/722), “(Ge ce ve ya gün düz), ne  za man 
Al lah’ın rah met ka pı sı açı lır sa, he men de ğer len dir mek için ace le 
edin; çün kü o ka pı nın ne  za man ka pa na ca ğı bi lin mez” der ken;27 
 Ha san-ı Bas rî (110/728), “Rah man’ın kul la rı ki, yer yü zün de mü te-
va zı ola rak yü rür ler, ca hil ler ken di le ri ne laf atar sa “se lam” der-
ler. On lar ki, ge ce le ri ni  sec de ede rek (O’nun hu zu run da) ayak ta 
du ra rak ge çi rir ler” (Fur kan, 25/63-64) ayet le ri ni oku yun ca, “Bi rin ci 

20  Elmalılı, Hak Dini, III, 1740.
21 Buharî, İman,18; Müslim, İmare, 117; Müsned, II, 258.
22  Razî, Mefatîh, XXVIII,20.
23  Alûsî, Ruhu’l- Maanî, XIII.150.
24  Razî, age, XV, 34.
25 Abduh, Sûretu’l- Asr, Mecelletu’l- Menar, VI, 577.
26  Elmalılı, Hak Dini, age, I, 273.
27  Ebu Nuaym, Hilye, V,211.

G e c e  İ b a d e t i n i n  Ö n e m i

21



ayet on la rın gün düz için de bu lun duk la rı hal le ri ni, ikin ci ayet ise 
ge ce bo yun ca ser gi le dik le ri tav rı gös ter mek te dir.” der di.28 

 Da vud et-Taî (165/781) ise, “Ge ce ve gün düz, in san la rın uğ ra-
dı ğı bi rer du rak tır lar. Ne ti ce de bu du rak lar in san la rı, ömür le ri 
olan yo lun so nu na var dı ra cak tır. Öy le ise her du rak ta, ge le ce ğin 
için bir  şey ler ya pa bi li yor san, ka çır ma. Çün kü yo lun so nu ya kın-
dır. Evet, ko nu çok acil dir! Ne ya pa cak san yap!” der.29

Kı sa ca sı, Hz.  Ebu Be kir (radıyallahu anh)’in ifa de siy le, Al lah’ın 
gün düz ka bul et me di ği ge ce ye ait hak la rı, ge ce ka bul et me di ği, 
gün dü ze ait hak la rı bu lun mak ta dır.30 İba de tiy le de zir ve ve 
ör nek olan Hz. Pey gam ber’in ge ce ve gün düz ak sat ma dan ye ri ne 
ge tir di ği bu Al lah Hak la rı, çok er ken dö nem ler de Ame lu’l-Yevm 
Ve’l-Leyl (ge ce ve gün düz amel le ri) adı al tın da ki tap la rın ya zıl ma-
sı na ne den ol muş tur.31

Ça lış ma mız da ele al ma yı plan la dı ğı mız ko nu la rın tü mü nü 
şer’î mâ nâ sıy la   iba det kav ra mı içi ne sok mak müm kün ol ma ya bi-
lir ama, ge niş mâ nâ sıy la sa lih ame lin ve ya Al lah hak kı nın sı nır-
la rı için de ola cak lar dır. Ya ni Ge ce İba de ti kav ra mıy la Al lah’ın 
ge ce ye ait hak la rın dan sö zet me ye gay ret ede ce ğiz.

Ge ce iba de ti nin ba zı özel lik ve gü zel lik le ri ni şöy le sı ra la mak 
müm kün dür:

A. BİZ DEN ÖN CE Kİ ÜM MET LER DE DE VAR DI

İlk pey gam ber olan Hz. Âdem’e gön de ri len din İs lâm ol du ğu 
gi bi son pey gam ber olan  Hz.  Mu ham med’e de yi ne İs lâm di ni-
ni teb liğ gö re vi ve ril miş tir. (Al-i İm ran, 3/85, Ni sa, 4/163, Şu ra, 42/13) 
Do la yı sıy la Al lah ka tın da din, sa de ce İs lâm’dır. (Al-i İm rân, 3/19) 
Bu na  Ya hu di lik,  Hı ris ti yan lık ve ya baş ka bir ad ve ril me si, tah rif 
edil me miş ol mak şar tıy la, bir şey de ğiş tir me ye cek tir. Ni te kim 

28  Alûsî, Ruhu’l- Meanî, XIX, 44.
29 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, III,138.
30 a.g., I, 264; Aynı sözü, daha sonra Süfyan-ı Sevrî de, değişik bir ifadeyle tekrarlamıştır; 

Suyûtî, el-Emru bi’l-İttiba, 149.
31 Bk. İ.L. Çakan, “ Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl” md. DİA, III, 27.
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Al lah da bir dir; is ter O’na Al lah de nil sin is ter Rah man de nil sin. 
( İs ra,17/110)

An cak bel li bir ge li şim sü re ci ya şa yan in sa noğ lu na gön de ri len 
bu İs lâm ad lı di nin, pey gam ber lik dö nem le ri ne gö re, iba det le rin, 
özel lik le, şek li ne ve ya te fer ru atı na ait ba zı de ği şik uy gu la ma la rı 
gö rü le gel miş tir. Bir pey gam ber dö ne min de ya pı lan bir   iba det 
da ha son ra gö rev len di ri len pey gam ber dö ne min de ya ol ma ya bi-
lir ve ya uy gu la ma şek li de ğiş miş ola bi lir. Ba zı iba det ler ise, önem-
le ri ne bi na en her pey gam be rin üm me ti ne em re dil miş ler dir. 
İş te ko nu muz olan ge ce iba de ti, ikin ci şık iba det ler den dir. Ya ni 
öne mi ne bi na en hem biz de hem de biz den ön ce ki üm met ler de 
ya pı la ge len iba det ler den bi ri si dir.

Al lah, ehl-i ki tap tan, ayet le ri ni in kâr eden, hak sız ye re pey-
gam ber le ri öl dü ren, do la yı sıy la  is yan edip had di aşan lar dan 
sö zet tik ten son ra şöy le bu yu ru yor: “Hep si bir de ğil dir; ehl-i 
ki tap için de, ge ce sa at le rin de ayak ta du rup Al lah’ın ayet le ri ni 
oku ya rak sec de ye ka pa nan bir top lu luk da var dır.” (Al-i İm ran, 3/113) 
Bu ki şi le ri, aye tin  nü zûl se be bin de adı ge çen  Ab dul lah b. Se lam 
(43/663) ve ben zer le riy le sı nır lı tut ma yı ge rek ti re cek her han gi 
bir ifa de ve ya işa ret bu lun ma mak ta dır.32 Di ğer ta raf tan Hz. 
Pey gam ber’in “Si ze ge ce na ma zı nı tav si ye edi yo rum; şüp he siz 
o, siz den ön ce ki sa lih kul la rın âde ti dir, si zin için de Rabb’ini ze 
 ya kın lık, gü nah la rı nı za kef fa ret, ha ta lar dan se lâ met ve bün ye yi 
has ta lık lar dan ko ru ma ve si le si dir”33 şek lin de ki kud sî be yan la rı, 
ge ce iba de ti nin biz den ön ce ki üm met ler de, özel lik le de seç kin le-
ri ara sın da, ya pı la gel di ği ni açık ça gös ter mek te dir.

 Ab dul lah b. Me sud (32/652) şöy le der:  Tev rat’ta, “Al lah, ge ce 
ya rı la rı ya tak la rın dan uzak la şan lar için, öy le mü kâ fat lar ha zır la-
mış tır ki, on la rı ne bir göz gör müş, ne bir ku lak duy muş, ne de 
her han gi bir in sa nın ha ya lin den geç miş tir. Bu nu, Al lah’a ya kın 
olan me lek ler de bil mez, ne bi ler de...” ifa de le ri ya zı lı dır.34

32 Bk.Taberî, Tefsir, III, 402.
33  Tirmizî, Daavat, 101.
34 İbn Ebi Şeybe, İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, Taberanî, ve Hakim’den naklen  Alûsî, 

Ruhu’l- Meanî, XXI, 132.
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 Ze bur’da ge çen şu ayet ler de ge ce iba de ti adı na ma ni dâr dır: 
“Ku lum! Be ni ge ce ka ran lı ğın da bu lur sun. Çün kü, sa na en ya kın 
ol du ğum an lar dır. Be ni ara, bu lur sun!”35 Hz. İsa da, “Ge ce ve 
gün düz iki ( amel) san dı ğı dır. On lar da ne yi ko ru ya ca ğı nı za dik kat 
edin! Ge ce ne ya pıl ma sı ge re ki yor sa onu; gün düz de ne ya pıl ma-
sı ge re ki yor sa onu ya pın”, der.36

Ken di si ne  Ze bur na zil olan Hz. Da vud’un an ne si ise şu tav si-
ye de bu lu nur: “Yav rum! Ge ce le ri faz la uyu ma. Çün kü faz la ge ce 
uy ku su, ki şi yi kı ya met te fa kir bı ra kır.”37An ne sin den bu tav si ye-
yi alan Hz. Da vud’un, en mü kem mel şek liy le  ge ce yi ih ya et ti ği ni, 
Efen di miz’in şu övü cü söz le rin den an lı yo ruz: “Al lah’ın ya nın da 
en se vim li  ge ce na ma zı Da vud’un na ma zı dır. O ge ce nin ya rı sı nı 
uyur, son ra kal kar   iba det eder son ra tek rar din le nir di.”38

Ulü’l-Azm pey gam ber ler den olan Hz.  Mu sa,  Tev rat’ı al mak 
üze re  Tûr da ğı na git me den ön ce, ge ce iba de tiy le mü kel lef tu tul-
muş tu.  El ma lı lı, il gi li ayet le ri tef sir eder ken, şu iba re le rin al tı nı 
özel lik le çi zer: “ Eh lul lah’ın bü yük bir  te cel li ışı ğı na ere bil me le ri 
için, ge ce gi bi ka ran lık  ız dı rap sa at le ri ile  çi le dol dur ma la rı ge re-
kir. Zi ra te nez zü lat-ı İla hiy ye ge ce le ri va ki olur. Ve bü tün ba şa rı 
sa bah la rı, ge ce ız dı ra bı nın se her le ri ni ta kip eder.

Hz.  Mu sa’nın bu çi le sin de kırk, san ki bü tün bir ge ce ve on, 
onun se he ri me sa be sin de de mek olup, ba zı ri va yet ler de de ak ta-
rıl dı ğı gi bi, bu se he rin  fecr-i sa dık sa at le ri ni an dı ran son la rın da 
Hz.  Mu sa, Ce nâb-ı Hakk’ın ke lâ mı na maz har ol muş tur.”39

B. AL LAH’A ŞÜK RET ME YOL LA RIN DAN Bİ RİDİR

Şü kür, ken di si ne te şek kür ede ce ği miz zat ta ra fın dan, bi ze 
 ih san edi len ni met le re kar şı yap tı ğı mız bir te şek kür dür. Al lah’ın 
sa yı sız ni met le ri ni kul la nan (Lok man, 31/20, İb ra him, 14/34, Nahl, 16/18) 
in sa nın, bu ni met le rin sa hi bi ni dü şün me si ve hiz me ti ne su nu lan 

35  Zebur’dan naklen İ.Hakkı,  Marifetname, 312.
36 İbn Receb, Camiu’l- Ulum ve’l- Hikem, II, 186.
37  İbn Mace, İkame, 174; Umde, VII, 170.
38 Müslim, Sıyam, 189; Müsned, II, 206.
39  Elmalılı, Hak Dini, IV, 2275.
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ni met ler den duy du ğu mut lu lu ğu bir ta kım dav ra nış lar la or ta ya 
koy ma sı dır. Şü kür, in sa na ve ri len duy gu, dü şün ce ve or gan la rı, 
 ya ra tı lış ga ye le ri doğ rul tu sun da kul lan ma ya da den miş tir ki, 
kalp le ve dil le ifa edi le bi le ce ği gi bi, bü tün or gan lar la da ye ri ne 
ge ti ri le bi lir.40

Dil le  şü kür, dü şü nü le bi len bü tün güç, kuv vet ve  ih san kay nak-
la rı nı nef ye de rek her tür lü lü tûf, ni met ve gü cün tek kay na ğı olan 
Al lah’tan gel di ği ni ka bul ve iti raf la ger çek le şir.

Kalp le  şü kür,  zâ hir ve bâ tın bü tün ni met le ri ve bu ni met ler-
den ya rar lan ma gü cü nü Al lah’tan bi lip, ha ya tın bu an la yı şa gö re 
yön len di ril me si ve şe kil len di ril me si dir.

Or gan lar la  şü kür ise, her or gan ve her la ti fe yi ya ra dı lış ga ye-
si doğ rul tu sun da kul lan mak ve on la ra ait kul luk gö rev le ri ni ye ri-
ne ge tir mek ten iba ret tir.41

Ay rı ca, di lin şük rü nü  ev rad u ez kar, kal bin şük rü nü  ya kîn ve 
 is ti ka met, or gan la rın şük rü nü de   iba det şek lin  de yo rum  la   yan  lar 
da ol muş tur.42

Ni me te şük re dil dik çe art ma sı, Kur’ân ta ra fın dan şük rün 
te mel özel lik le rin den sa yıl mış tır. (İb ra him,14/7) Do la yı sıy la  şü kür, 
ve ri len ve art ma sı is te nen ni met le re kar şı ic ra edi len bir kul luk 
tav   rı dır. 

İba det le ula şa ca ğı hiç bir  ma kam ol ma yan son Pey gam ber, 
iba det le ri ni, böy le si ne yü ce bir ni met le ken di si ni ödül len di ren 
Al lah’a, şük rü nü ifa de için ser gi le miş tir. Ve bu iba det ler ara sın-
da, ge ce iba de ti ilk sı ra lar da bu lun mak ta dır. Ni te kim, ko nu mu-
zun te mel ta şı olan “Şük re den bir kul ol ma ya yım mı?” cüm le si, 
ayak lar şi şin ce ye ka dar ya pı lan bir ge ce iba de ti son ra sın da 
söy len miş tir. Ola yı, so ru yu so ran Hz. Ai şe’den din le ye lim: “Hz. 
Pey gam ber, ge ce  na maz kıl mak için iki aya ğı şi şe ne ka dar ayak-
ta du rur du. Ken di si ne, “Ya Re sû lal lah! Al lah, se nin geç miş ve 

40 Cürcanî, et-Ta’rifat,  128; bk. Sebe’, 34/13.
41  Kuşeyrî, Risale, 313; Kelâbâzî, Taarruf, 100; Mekkî, Kûtu’l- Kulûp, I, 413;  Gazalî, İhya, IV, 

78; Cürcanî, Ta’rifat, 168;  Aynî, Umde, VII, 180; F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, 135.
42 bkz.  Kuşeyrî, Risale, 313; Kelâbâzî, Ta’arruf, 100; Mekkî, Kûtu’l- Kulûp, I, 413;  Gazalî, İhya, 

IV, 78.
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ge le cek gü nah la rı nı ba ğış la mış tır. (Fe tih, 48/2) Bu na rağ men   iba  det 

ko nu sun da ni ye ken di ni bu ka dar zor lu yor sun?” de ni lin ce, “Ben 

Al lah’ın bu mağ fi re ti ne kar şı şük re den bir kul ol ma ya yım mı?” 

ce va bı nı ve rir di.”43

Bu ta vır ve ifa de siy le Hz. Pey gam ber, ge ce iba de ti ni, mü ra ca-

at edi le cek şük ret me yol la rı nın en önem li le rin den say mış bu lu-

nu yor.

Bu ha rî şa ri hi  Ay nî, Hz. Pey gam ber’in sö zü nün ba şın da ki “fa” 

har fi nin se be bi yet bil dir di ği ni, ya ni şük rün, ba ğış lan ma nın se be-

bi ol du ğu nu;  te hec cüd de bir  şü kür olun ca, ka çı rıl ma ma sı ge rek-

ti ği ni kay de der.44

C. AL LAH’IN SEV Gİ Sİ Nİ KA ZAN DI RIR

 Sev gi, kal bî il gi, her han gi bir şe ye ve ya her han gi bi ri ne düş-

kün lük, mâ nâ la rı na ge lir ki; in sa nın duy gu la rı nı bü tü nüy le et ki-

si al tı na alır sa  aşk, ka vuş ma ar zu suy la ya nıp tu tuş ma şek lin de 

da ha de rin bo yut la ra ulaş ma sı du ru mun da ise  şevk ve iş ti yak 

adı nı alır.45

Baş ta  ta sav vuf eh li ve ede bi yat çı lar ol mak üze re, he men 

bü tün mü te fek kir ler, kâ inat ve için de ki le rin va re dil me si nin te me-

lin de sev gi ol du ğu nu, kâ inat dü ze ni nin sev giy le de vam et ti ği ni, 

 ke şif ve mü şa he de le ri ne de da ya na rak an lat mış ve dün ya ede bi-

ya tı nın şa he ser le ri ni ka le me al mış lar dır. Ta sav vuf eh li ara sın da 

meş hur olan “Ben giz li bir ha zi ne idim, bi lin me yi is te dim, var-

lık la rı ya rat tım”46 şek lin de ki  kenz-i mah fî ha di si nin işa re ti ne 

gö re sev gi, baş lan gıç ta Hak’tan zu hûr et miş ve bü tün alem le rin 

var edil me si ne ne den ol muş tur. “Al lah on la rı, on lar da Al lah’ı 

se ver ler” (Ma ide, 5/54) aye ti de sev gi nin ön ce Hak’tan zu hûr et ti ği ni 

43 Buharî, Teheccüd, 6; Müslim, Münafıkîn, 78-79;  Tirmizî, Salat, 187. 
44  Aynî, Umde, VII, 180.
45 Enver Fuad Ebu Hizam, Mu’cemu Mustalahati’s- Sufiyye, 127;  Kuşeyrî, Risale, 495;  Serrac, 

Luma’, 57, Kelâbâzî, Ta’arruf, 109;  Gazalî, İhya, III, 47, IV, 286.
46 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 132.
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te yid et mek te dir.  Sev gi, Al lah’ın bir sı fa tı ola rak dü şü nül dü ğün-
de ise, eze liy yet ka za nır.47

Kâ ina tın ma ya sı sev gi dir an cak, ku lun Al lah’a olan aş kı bü tün 
sev gi le rin üs tün de, zir ve yi tut muş bu lun mak ta dır. Çün kü, O’na 
olan aş kın dı şın da ka lan bü tün sev gi ler, kay na ğı nı O’n dan al dı ğı 
gi bi, her sev gi nin va ra bi le ce ği en son nok ta yi ne O’nun aş kı dır.

 Sev gi, ma kam la rın son ba sa ma ğı, de re ce le rin zir ve si dir. 
On dan son ra id rak edi le cek şevk,  üns,  rı za ve ben ze ri ma kam lar 
sev gi nin mey ve le ri; sev gi den ön ce aşı lan  tev be,  sa bır ve  zühd 
gi bi ma kam lar ise sev gi nin ha zır lık ma kam la rı dır.48 

Ge rek Kur’ân-ı Ke rim ge rek se ha dis-i şe rif ler, Al lah’ın kul la-
rı nı, kul la rın da Al lah’ı sev di ği ni, hiç bir te’vi le mey dan ver me-
ye cek şe kil de, di le ge tir miş ler dir. Bir iki ör nek ve re ce ğiz: “Ey 
ina nan lar, siz den kim di nin den dö ner se (bil sin ki) Al lah, ya kın-
da öy le bir top lum ge ti re cek ki, (O) on la rı se ver, on lar da O’nu 
se ver ler..” (Ma ide, 5/54) “İn san lar dan ki mi, Al lah’tan baş ka (O’na) 
eş ler tu tar, Al lah’ı se ver gi bi on la rı se ver ler. İna nan lar ise, en çok 
Al lah’ı se ver ler.” (Ba ka ra, 2/165) “De ki: “Eğer Al lah’ı se vi yor sa nız 
ba na uyun ki, Al lah da si zi sev sin ve gü nah la rı nı zı ba ğış la sın.” 
(Al-i İm ran,3/31). “De ki: “Eğer ba ba la rı nız, oğul la rı nız, kar deş le ri-
niz, eş le ri niz, hı sım ak ra ba nız, ka zan dı ğı nız mal lar, düş me sin-
den kork tu ğu nuz ti ca ret(iniz), hoş lan dı ğı nız mes ken ler, si ze 
Al lah’tan, Re sû lü’nden ve O’nun yo lun da  ci had et mek ten da ha 
sev gi li ise o hal de, Al lah em ri ni ge ti rin ce ye ka dar gö zet le yin.” 
(Tev be,9/24)

“Al lah şöy le bu yur du: Kim ve li bir ku lu ma düş man lık eder se, 
ben de ona sa vaş aça rım. Ku lum ba na, ken di si ne farz kıl dı ğım 
şey ler den da ha sev gi li bir şey le yak laş maz. Ku lum ba na na fi le iba-
det ler le de yak laş ma ya de vam eder. Ni ha yet onu se ve rim. Ben 
ku lu mu se vin ce de ar tık onun işi ten ku la ğı, gö ren gö zü, tu tan 
eli, yü rü yen aya ğı me sa be sin de olu rum. Di liy le de her ne is ter se 

47 Abdulmün’im Hafinî, Mu’cemu Mustalahati’s- Sûfiyye , 239.
48 A.Ferid, Tezkiyetü’n-Nüfûs, 101.
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mu hak kak on la rı ken di si ne  ih san ede rim. Ba na sı ğın mak is te yin-
ce de onu ko ru rum.”49 

 “Al lah, bir ku lu sev di ğin de  Cib ril’e: 

– Al lah fa lan ku lu se vi yor; sen de onu sev, di ye em re der.  Cib-
ril de o ku lu se ver. Son ra  Cib ril gök hal kı na:

– Al lah, fa la nı se vi yor; siz de onu se vi niz, di ye ses le nir. Gök-
te ki ler de o kim se yi se ver ler. Son ra yer de ki in san la rın gön lü ne o 
kim se hak kın da bir sev gi ko nu lur da in san lar ara sın da da se vi lir 
ve iyi ki şi ola rak anı lır.”50 “Her kim Al lah’a ka vu şup gör me yi 
ar zu eder se, Al lah da ona ka vu şup gör me si ni se ver.”51 “Kim de 
üç şey bu lu nur sa ima nın ta dı nı al mış olur: Al lah ve Re sû lü’nü, 
iki si dı şın da ka lan, her kes ve her şey den da ha çok sev mek...”52

Bu kar şı lık lı sev gi nin ma hi ye ti hak kın da çe şit li izah lar ya pıl-
mış tır. Kul, de re ce si ne gö re Al lah’ın sı fat ve za tı nı se ver.53 Ba zı-
la rı nın de di ği, Al lah’ın ta atı nı, hiz me ti ni, se va bı nı, ih sa nı nı ve 
ya kın lı ğı nı sev mek, ikin ci de re ce de, dü şük bir sev gi dir. Çün kü, 
her han gi bir se bep ten de ğil, biz zat se vi len, ke mâl,  ilim, gü zel lik 
ve ben ze ri hu sus la rın hep si en kâ mil mâ nâ da Al lah’ta bu lun mak-
ta dır lar.54 Ya ni se vi len şey ler ni çin se vi li yor lar sa o, kâ mil mâ nâ-
da Al lah’ta var. Do la yı sıy la asıl se vil me si ge re ken O’dur. O’nun 
dı şın da se vi len ler ise, O’nun sev gi si ne tâ bi dir.55 

Ay rı ca Al lah, in sa nı, iyi li ğe ( ih san) sev gi gös te re cek bir özel-
lik te (fıt rat ta) ya rat mış tır. Kim den ve ne şe kil de ge lir se gel sin, 
bü tün  ih san ve ni met le rin tek kay na ğı Al lah olun ca, ger çek sev gi 
an cak O’na bes le nir.56

Al lah’ın kul la rı nı sev me si de, yu ka rı da ve ri len ayet ve ha dis le rin 
şe ha de tiy le, bir ger çek tir. An cak, bu sev gi nin ma hi ye ti üze rin de 

49 Buharî, Rikak, 38.
50 Buharî, Bed’u’l-Halk, 6, Edeb, 41, Tevhid, 33; Müslim, Birr, 157,  Tirmizî, Tefsiru Sûre, 19; 

Müsned, II, 267, 341.
51 Müslim,  Zikir, 14-17;  Tirmizî, Cenaiz, 67, Zühd, 6; Neseî, Cenaiz, 10, Müsned, II, 313.
52 Buharî, İman, 9, 14, İkrah, 1, Müslim, İman, 66; Neseî, İman, 2-6;  İbn Mace, Fiten, 23; 

Müsned, III, 103, 114, 172, 174.
53 Enver Fuad Ebu Hizam, Mu’cemu’l-Mustalahati’s-Sûfiyye, 157.
54  Razî, Mefatîh, VI, 205-206.
55 A.Ferid, Tezkiyetu’n-Nüfus, 101.
56 Kaşanî, Istılahatu’s-Sufiyye, 53; Tahanevî, Keşşafu Istılahati’l-Fünûn, II, 3.
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pek du rul ma mış tır. Çün kü Al lah’ın bir sı fa tı ola rak gö rül müş ve 
di ğer sı fat lar gi bi iza hı nın müm kün ol ma dı ğı na işa ret edil miş tir. 
An cak, şu ka da rı söy le ne bi lir: Al lah, in san la rı, ken di si ne   iba det 
et sin ler di ye ya rat mış tır. (Za ri yat, 51/56) O’nun is te di ği tek şey de, 
iba de tin ge niş an la mı için de yer alan hu sus lar dır. Bu is te ği ye ri-
ne ge ti ren in sa nı Al lah se ver. An cak bu sev gi yi in sa nın sev gi si ne 
ben zet mek müm kün de ğil dir. Ken di ne has bir özel lik ta şır. Bu 
sev gi nin te za hü rü ise ge niş mâ nâ sıy la, ve ri len  ih san ve ni me tin 
de re ce le riy le ger çek le şir.57

Me se la, ba zı fı kıh çı la ra gö re, Al lah’ın ku lu sev me si, onu ko ru-
ma sı dır. Bu na de lil ola rak da “O iyi le ri ko rur” (A’raf, 7/196) aye ti ni 
gös te rir ler. An cak Al lah’ın ko ru ma sı, bu ma ka mın ilk ba sa ma ğı-
dır. 

Arif le re gö re ise, Al lah’ın sev gi si ni ka zan ma ma ka mı na ula-
şan kim se nin yap tı ğı her iş, gö rü nüş te is ter iyi is ter kö tü ol sun, 
mak bul dür. Çün kü, Al lah’ın eze lî ira de siy le yap mak ta dır. Bu iş te 
mu hay yer ol ma dı ğı gi bi, zor lan ma ve yap ma cık yol la ra te ves sül 
et me gi bi bir du rum da da de ğil dir. Ay rı ca Al lah’ın eze lî se çi şi nin 
( ıs tı fa) gö ze ti min de dir. Ni te kim ayet te, “Bu Al lah’ın lût fu dur, 
onu di le di ği ne ve rir,” (Ma ide, 5/54) de nil miş tir.58

İba det ler ara sın da seç kin bir yer tu tan ge ce iba de ti de, Al lah’ın 
sev gi si ni ka zan dı ran iba det ler den dir. Ay rı ca, bu na özel ola rak 
da işa ret edil miş tir. Az ön ce de zik re dil di ği gi bi, Yü ce Ne bi’nin 
di liy le Al lah şöy le bu yu ru yor: “Kim ve li bir ku lu ma düş man lık 
eder se, ben de ona sa vaş ilan ede rim. Ku lum ba na ken di si ne farz 
kıl dı ğım şey ler den da ha sev gi li olan bir şey le yak laş maz. Ku lum 
ba na na fi le iba det ler le de yak laş ma ya de vam eder. Ni ha yet ben 
onu se ve rim. Ben ku lu mu se vin ce de ar tık onun gö ren gö zü, 
tu tan eli, yü rü yen aya ğı olu rum. Di liy le de her ne is ter se mu hak-
kak on la rı ken di si ne  ih san ede rim. Ba na sı ğın mak is te yin ce de 
onu ko ru rum.”59

57  Kuşeyrî, Risale, 496. 
58 el-Baklî, Makamatu’l-Evliya , 100.
59 Buharî  Rikak, 38.
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  Ava rif sa hi bi  Süh re ver dî (632/1234), Al lah’ın sev di ği kul la rı 

şöy le ta nıt tı ğı nı ya zı yor: “On lar, ço ba nın ko yun la rı gü neş ten 

ko ru mak için göl ge le ri seç me si gi bi gün düz le ri göl ge le re, ya ni 

ten ha yer le re sı ğı na rak ken di le ri ni ko rur lar. Kuş la rın yu va la rı nı 

öz le me le ri gi bi, has ret le gü ne şin ba tı şı nı ar zu eder ler. Ak şa mın 

ala ca ka ran lı ğı on la rı sar dı ğın da, ade ta ka ran lı ğa ka rış tık la rın da, 

sev gi li ler sev dik le riy le baş ba şa kal dık la rın da, bü tün ar zu la rıy la 

ba na yö ne lir, yüz le ri ni ba na çe vi rir ler. Ba zan ağ la yıp in le ye rek, 

ba zan ah u vah ile yal var ma la rın da, be nim için ne le re ta ham mül 

et tik le ri ni gö rür, ba na kar şı sev gi le ri ni na sıl iz har et tik le ri ni 

du ya rım. 

On la ra ver di ğim şey le rin il ki, kalp le ri ne nu ru mu bü tün kuv-

ve tiy le dol dur mam ve bu su ret le, be nim on lar dan ha ber dar 

ol du ğum gi bi, on la rın da ben den ha ber dar ol ma la rı nı te min 

et mem dir. 

İkin ci si, ye di kat yer ve gök ile için de ki ler te ra zi nin bir ke fe-

si ne kon sa, amel le ri nin ağır gel me si için di ğer ke fe yi yük sel tir, 

amel le ri ni ağır laş tı rı rım. Üçün cü ola rak, on la rı rı za ma na il ede-

rim. İş te o  za man, rı za ma na il ola nın ne ha le gel di ği ni bir gör me-

li sin! Ni me ti me gar ket ti ğim ki şi ye ne ler  ih san ede ce ği mi, tam 

mâ nâ sıy la kim id rak ede bi lir?”60 

Bu ha rî şa ri hi  Kas ta la nî (923/1517) ise isim ver me den se lef ten 

bü yük bir za tın şu sö zü nü ak ta rır: “Ce nab-ı Hakk ba zı  sıdk ve 

 ih las sa hip le ri ne şöy le  il ham bu yur muş tur: Bir ta kım kul la rım 

var dır ki, on lar ba na   iba det eder ler, ben de on la rı se ve rim. On la-

rın ba na  aşk ve iş ti yak la rı var dır, ben de on la ra müş ta kım. On lar 

be ni zik re der ler, ben de on la rı  mağ fi ret ede rim. Ey mü’min 

ku lum! Sen de on la rın yo lun da gi der sen se ni de se ve rim. Şim di 

mü’min kul so ru yor:

– Bu sev gi li kul la rı nın şi ar ve alâ met le ri ne dir, Ya Rab bi? 

Ce nab-ı Hakk şöy le ce vap lı yor:

60  Sühreverdî,  Avarif, 448.
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– Bu sa dık kul la rım kuş la rın yu va la rı na iş ti ya kı gi bi, ak şa mı 
öz ler ler. Ge ce ka ran lı ğı çö kün ce  Der gah-ı Ulu hiy yet’ime kar şı 
na ma za du rur lar, yüz le ri ni sec de gâ ha sü rer ler. Ba na ken di ke la-
mım la mü na cat ta bu lu nur, ni met le ri me şük re der ler. Bun la ra ilk 
ih sa nım, on la rın kalp le ri ne zü lâl-i rah me tim den saç mak tır; ben 
on la rı na sıl ta nı yor sam, on la rı da fey zim den ya kî nen ha ber dar 
et mek tir.”61 

 Ha san-ı Bas rî (110/729) de, “ne ge ce kal kı yor ne de gün düz  oruç 
tu tu yor san, bil ki, (Al lah’ın sev gi sin den) mah rum sun. Gü nah la-
rın se ni ku şat mış tır”62 der.

 Ebu Nu aym (430/1038) da şu ha di si kay de der: “İb ret siz gü lüş, 
ge ce bö lün me yen  uy ku ve do yum suz ye mek, Al lah’ın ga za bı nı 
cel be der.”63

D.  MA KAM-I MAH MUD’A YÜK SEL TİR

Te hec cüd ke li me si nin geç ti ği tek yer olan İs râ sû re si nin 79. 
aye tin de Al lah, şöy le bu yu ru yor: “Ge ce nin bir kıs mın da, sa na 
mah sus bir na fi le  na maz ( te hec cüd) kıl mak üze re uyan; böy le ce 
Rabb’in se ni, övül müş bir ma ka ma ( ma kam-ı mah mud) ulaş tı-
rır.” (İs râ, 17/79) Ayet te ge çen ma ka mın,   şe fa at-ı uz ma ma ka mı 
ol du ğu he men he men bü tün mü fes sir le rin or tak gö rü şü dür.64

 Şe fa at, ara cı lık et mek, yar dım et mek; ken di si ne kar şı suç 
iş le nen yü ce bir  ma kam sa hi bi nin, su çu nu af fet me si ni sağ la mak 
için, bir kim se nin o yü ce  ma kam sa hi bi ne, da ha ya kın ol du ğu na 
inan dı ğı, bir şah sı ara cı (va sı ta- ve sî le) kıl ma sı mâ nâ sı na ge lir.65 
Yü ce  ma kam Al lah, O’na en ya kın olan şa hıs  Hz.  Mu ham med, 
gü nah kâr lar da di ğer in san lar olun ca, şe fa atın din di lin de ki an la-
mı or ta ya çı kar. İş te, iman ba ra jı nı aşan her in sa nı kap sa ya cak 
olan bu şe fa ata,  şe fa at-ı uz ma’nın ya nı  sı ra  Ma kam-ı Mah mud 
da de nil mek te dir.

61  Kastalanî, İrşadu’s-Sarî li şerhi Sahihi’l-Buharî, II, 74.
62 İbn Cevzî, Hasan-i Basrî, 14.
63  Ebu Nuaym, Hilye, I, 237.
64  Razî, Mefatîh, XXXI, 30; Kutub, Fi Zılal, XIV, 2247;  Alûsî, Ruhu’l-Meanî, XVII, 140.
65 Cürcanî, Tarifat, 127; R. Isfahanî, Müfredat, 386;  S.Uludağ, T.T. Sözlüğü, 448.
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Al lah’ın iz niy le, ne bi ler baş ta ol mak üze re, ken di le ri ni aş mış, 
ya ni de re ce si ne gö re Al lah’a yak laş mış ba zı şa hıs lar, kı ya met 
gü nü şe fa at ede cek ler dir. Me lek ler,  sıd dık lar,  şe hit ler,  ve li ler, 
bu lûğ ça ğı na er me den ölen ço cuk lar... şe fa at ede cek le ri gi bi, 
Kur’ân-ı Ke rim ve di ğer ba zı iba det ler de şe fa at çı ola cak lar dır.66

Ma kam, özel li ği ge re ği de re ce le re sa hip tir. Bun dan ha re ket le 
şe fa at iz ni ni alan her şa hıs,  ma kam-ı mah mud ba sa mak la rı na 
adım at mış tır, de mek yan lış ol ma sa ge rek. Ni te kim il gi li ayet (İs râ, 

17/79) bu ma ka mı, kıl dı ğı ge ce na maz la rı na kar şı lık ola rak Hz. 
Pey gam ber’e ve ri len bir  ruh sal eriş şek lin de sun mak ta dır.Yu ka-
rı da ge çen kud sî ha dis te67 na fi le iba det ler le Al lah’a yak la şan 
ki şi nin du yu or gan la rın da doğ ru dan doğ ru ya İla hî güç le id rak 
ye te ne ği nin ge li şe ce ği be lir til mek te dir. Bah si mi ze ko nu olan 
aye ti açık la yan he men bü tün mü fes sir ler  ma kam-ı mah mud’u, 
bu kud sî ha dis le ir ti bat lan dı rır lar. Bu na da ya na rak di ye bi li riz ki, 
 ma kam-ı mah mud,  ruh sal yü ce liş için gös te ri len gay ret le re ödül 
ola rak su nu lan  ma ne vî eriş ve oluş la rın ge nel adı dır.68 An cak, 
bu ma ka mın zir ve si, zir ve in san  Hz.  Mu ham med’e ait tir.

Ne ti ce de di ye bi li riz ki, ge ce iba de ti, Kur’ân’ın nas sıy la, bu 
ma ka ma yü cel ten se bep le rin ba şın da ge lir. Ken di si ni Al lah’tan 
uzak laş tı ra cak ve ge re ği ne uy gun  tev be edil me miş bir gü na hı 
ol ma dık tan son ra, ge ce iba de ti ne, özel lik le te hec cü de de vam 
eden her mü’min, Al lah’a  ya kın lık ka za na cak ve ne ti ce de  ma kam-ı 
mah mud da ire si içi ne gi re rek, Al lah’ın iz niy le, şe fa at ede cek tir.

E. DA VET Çİ NİN VAZ GE ÇİL MEZ İBA DE TİDİR

Ta rih bo yun ca iyi ye, gü ze le, doğ ru ya... ça ğı ran kim se ler, 
çe şit li zor luk lar la kar şı kar şı ya kal mış lar dır. Gü nü müz de böy le 
ol du ğu gi bi, bu ku ra lın da ha son ra da de ği şe ce ği ni gös te rir bir 
işa ret bu lun ma mak ta dır. Bu zor luk la rın en bü yü ğü nü, şüp he siz 
pey gam ber ler çek miş ler ve birçok la rı can la rın dan ol muş lar dır. 

66 Ebu Davut, Ramazan, 9;  İbn Arabî, Fütûhat, II, 86
67 Buharî, Rikak, 38; F. Gülen,  Kalbin Zümrüt Tepeleri, 195.
68  Alûsî, Ruhu’l-Meanî, XV, 140; S. Kutub, Fi Zılal, IV, 2247;  İbn Arabî, Fütuhat, II, 86; Y. N. 

Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, 362.

G e c e  İ b a d e t i

32



(Ör nek ola rak bkz. Ba ka ra, 2/61, 91; Al-i İm ran, 3/21,181; Ni sa, 4/155) Çün kü, 
on la rın çağ rı sı, top lu mu, fıt ra ta ay kı rı bü tün ku ral ve olu şum lar-
dan te miz le me yi he def le miş tir. Söz ko nu su ku ral ve olu şum lar la 
ayak ta ka lan ve top lu mun ka nı nı emen, özel lik le  aris tok rat sı nıf, 
pey gam ber le re baş kal dır mış ve çi le nin her tür lü sü nü on la ra 
re va gör müş tür.

Pey gam ber le rin li de ri ve en ağır sö zün ta şı yı cı sı (Mü zem mil, 73/5) 
 Hz.  Mu ham med’in, özel lik le  Mek ke Dö ne min de çek tik le ri psi ko-
lo jik ve fi zi kî çi le le ri ka lem ler yaz mak tan aciz dir! Ulu’l-Azm olan 
Ne bi’nin “Yar dı mın ne  za man Al lah’ım!?” (Ba ka ra, 2/214) di ye cek 
ka dar sı kış mış ol ma sı, çek ti ği çi le le ri çar pı cı bir şe kil de di le ge tir-
mek te dir. İlk Müs lü man lar da, de re ce si ne gö re, bu çi le ler den 
pay al mış lar dır. Bir ta raf tan, in san lı ğın fıt rat tan ka çı şıy la olu şan 
 ka os, bir ta raf tan yük le ni len  ağır söz, bir ta raf tan çi le ler, bir ta raf-
tan da ilk Müs lü man la rın çek tik le ri nin ver di ği üzün tü... Evet, 
bü tün bun la rın al tın dan kal ka bil mek için, mad de ten, özel lik le de 
ma nen çok güç lü ol mak ge rek mek te dir.

İş te bun la rı gö ğüs le mek için Al lah’ın gös ter di ği ça re: “Ey ör tü-
sü ne bü rü nen! Ge ce le yin kalk (  iba det et); yal nız ge ce nin bi ra zın-
da (uyu). Ge ce nin ya rı sın da (kalk), ya hut bun dan bi raz ek silt. 
Ve ya bu nu ar tır ve ağır ağır Kur’ân oku. Doğ ru su Biz se nin üze ri-
ne ağır bir söz bı ra ka ca ğız. Ger çek te ge ce kal(kıp   iba det et)mek, 
da ha otu rak lı ve (ge ce le yin oku mak) da ha et ki li dir. Çün kü gün-
düz, se nin uzun sü re uğ ra şa ca ğın şey ler var dır. Rabb’inin adı nı 
 an ve her şey den kal bi ni bo şal ta rak bü tün gön lün le O’na yö nel. 
(O), do ğu nun ve ba tı nın Rabb’idir. O’ndan baş ka ilah yok tur. 
Yal nız O’nu ve kil tut. On la rın de dik le ri ne sab ret ve gü zel ce on lar-
dan ay rıl. Be ni ve o ni met sa hi bi ya lan la yı cı la rı baş ba şa bı rak ve 
on la ra bi raz müh let ver.” (Mü zem mil, 73/1-11)

Hik me ti ni Ken di si’nin bil di ği bir se bep ten ötü rü Al lah, 
Re sû l’ü nü ve as ha bı nı, en az bir yıl sü rey le, bu ayet le ri oku ma, 
an la ma ve ya şa may la mü kel lef tut muş, baş ka bir vahy gön der me-
miş ti.69

69 S. Havva, Ruh Terbiyemiz, 129-130.
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Çün kü Al lah, on la rı,  be de nî ve ru hî ter bi ye ve ke mâ la ta eri şe-

bil me le ri, çok me şak kat li olan neşr-i hak ta  sa bır ve se bat gös te-

re bil me le ri, Al lah’tan  sa bır, ba şa rı ve gü nah la rı nın af fı nı (sa ha-

bi ler için) di le me le ri için ge ce iba de tiy le mü kel lef tut muş tur.70 

Onun için baş lan gıç ta on la ra  ge ce na ma zı farz dı. Çün kü İs lâm’ın 

te me li ni oluş tu ran bu ne sil, eğer sağ lam ol ma say dı bu da va nın 

ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re mez ler di. Bu nun için,   Mu ham med b. 

Sî rîn (110/729), ge ce na ma zı nı ön der le ri ye tiş ti ren bir fak tör ola rak 

gör müş ve  ge ce na ma zı hak kın da, “Bir ko yun sağ ma sü re si ka dar 

da ol sa, ge ce na ma zı na kal kıl ma lı dır.” de miş tir.71

Ger çek ten, bu ağır sö zün ge re ği ni ye ri ne ge tir mek için hiç bir 

azık ve ha zır lık, ge ce iba de ti nin ye ri ni tu ta maz dı; o, da vet çi yi 

Al lah’a bağ lı, ru hu ay dın,  kalp gö zü açık, zih ni par lak, dü şün ce si 

ateş li,  Rab ba nî bir kul ol ma ya ha zır la yan bir  amel,72 ge le cek 

ağır emir le rin uy gu lan ma sı na ka bi li yet ve is ti dat ka zan mak üze-

re ne fis le rin ter bi ye si ve güç odak la rı nın ge li şip ha re ke te geç me-

si için ha zır lık saf ha sı olan bir ve si le73 ve Ce nab-ı Hakk’ın lü tûf 

ve ih sa nıy dı.74 Şüp he siz bu kal bi ya ra tan, onun gir di si ni çık tı sı-

nı, giz li si ni açı ğı nı, te sir al tın da ka la cak  an ve du rum la rı en iyi 

bi len di ve O, ge ce iba de ti ni em re di yor du.

Al lah, da ha ön ce de,  Tev rat’ı al ma ya mü sa it bir ha le ge le bil me-

si için, Hz.  Mu sa’ya, ara lık sız kırk gün kırk ge ce iba det le uğ raş ma-

sı nı em ret miş ti.  El ma lı lı “ Mu sa ile otuz ge ce (Ba na   iba det et me si 

için) söz leş tik ve bu na on ge ce da ha kat tık. Böy le ce Rabb’inin 

ta yin et ti ği va kit, kırk ge ce ye ta mam lan dı” (A’raf, 7/142) aye ti nin 

tef si rin de, da ha ön ce de de ğin di ği miz, şu ifa de le ri özel lik le kay-

det mek te dir: “Eh lul la hın, bü yük bir  te cel li ışı ğı na ere bil me si için, 

ge ce gi bi ka ran lık  ız dı rap sa at le ri ile  çi le dol dur ma la rı ge re kir. 

70 Sabunî, Safvetu’t- Tefasîr, XIX, 56. 
71 Taberanî’den naklen Hindî, Kenzü’l- Ummal, (muntahab) II, 302;  İbn Arabî, Ahkamu’l- 

Kur’ân, IV, 1882; A. Bilalî, Arınma Yolu, 49.
72 Fethi Yeken, Kavarip, 100-101. 
73  Elmalılı, Hak Dini, VIII, 5429. 
74 Fethi Yeken, a.g.e. 100-101. 
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Zi ra Te nez zü lat-ı İla hiy ye ge ce le ri va ki olur. Ve bü tün ba şa rı 
sa bah la rı, ge ce ız dı ra bı nın se her le ri ni ta kip eder. 

Hz.  Mu sa’nın bu çi le sin de kırk, san ki bü tün bir ge ce ve on, 
onun se he ri me sa be sin de de mek olup, ba zı ri va yet ler de de ak ta-
rıl dı ğı gi bi, bu se he rin  fecr-i sa dık sa at le ri ni an dı ran son la rın da 
Hz.  Mu sa, Ce nab-ı Hakk’ın ke lâ mı na maz har ol muş tur.”75

Da vet çi le re reh ber lik eden  Sa id Hav va da “ Da vet çi, ru hî ve ri-
mi yük sek ola cak şe kil de dev re yi ayar la ma lı dır. Me se la, na fi le 
oruç la ge ce na ma zı nı, Kur’ân oku ma ve ce ma at na ma zı nı ve be lir-
li zi kir le ri bir ara da yü rü te bi li yor sa, yap sın” der.76

Ge ce iba de ti ne gös te ri len öne min, ri sa le tin ilk yıl la rı na öz gü 
ol ma dı ğı nı, ör nek in san  Hz.  Mu ham med, bü tün mü him iş ler are-
fe sin de ge ce iba de ti ne mü ra ca at ede rek gös ter miş ti.  Hab bab b. 
Eret, (37/657)  Be dir ge ce si, bü tün ge ce,  fe cir za ma nı na ka dar, Hz. 
Pey gam be ri gö zet le miş ti. Re sûl-i Ek rem se lam ve rin ce Hab bab 
hu zu ra gir miş ve “Ya Re sû lal lah, anam-ba bam sa na fe da ol sun! 
Bu ge ce bir  na maz kıl dı nız ki, si zin bu na ma zı nı za ben zer bir 
na ma zı, da ha ön ce gör me miş tim” de miş, Hz. Pey gam ber de, “Ey 
Hab bab, doğ ru söy lü yor sun! Bu  na maz ümit, kor ku ve yal var ma 
na ma zı dır” bu yur muş lar dı.77

Bu ifa de ve tat bi kat lar dan, ge ce ya pı la cak   iba det,  is tiğ far, 
 ta zar ru ve dü şün ce nin, ma ne vî güç ve di renç sağ la ma da en et ki li 
yol, hat ta Ra zî  (606/1209)’ye gö re tek yol,78 ol du ğu; ila hî yar dım 
ve lü tuf la rın gel me si ne se be bi yet ve re ce ği; iyi ye, gü ze le, doğ ru ya 
da vet eden her şah sın kar şı la şa ca ğı zor luk la rı aş mak için, ak sat-
ma dan bu iba de te de vam et me si ge rek ti ği or ta ya çık mak ta dır. 
He le bu, İs lâm’a da vet ise, bu yo lun yol cu su nun, ge ce ka ran lı ğın-
da Rabb’iy le baş ba şa ka lıp  na maz kıl ma sı ve za fer için yal va rıp 
 göz ya şı dök me si, da va sın da ki sa mi mi ye tin en be lir gin öl çü sü 

ol ma lı dır!

75  Elmalılı, ag., IV, 2275.
76 S.Havva, Ruh Terbiyemiz, 177.
77 Neseî, Kıyamu’l-Leyl, 16.
78 Razi, Mefatîh, XXX,174.
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F. BİR AY RI CA LIK TIR, FA Zİ LET Lİ KI LAR

Kur’ân-ı Ke rim, mü’min ler den, cen net lik ler den, Al lah’ın rı za-
sı nı ka za nan lar dan, ya ni ay rı ca lık lı ve fa zi let li ki şi ler den, sö zet-
ti ği he men her yer de, on la rın ge ce iba de ti ne mü da vim ol duk la-
rı nı özel lik le vur gu la mış tır. Şu ayet le ri be ra ber oku ya lım: “Rah-
man’ın kul la rı ki, yer yü zün de mü te vâ zi ola rak yü rür ler, ca hil ler 
ken di le ri ne laf atar sa “se lam” der ler. On lar ki, ge ce le ri ni  sec de 
ede rek (O’nun hu zu run da) ayak ta du ra rak ge çi rir ler.” (Fur kan, 

25/63-64) “Bi zim ayet le ri mi ze o kim se ler ina nır lar ki on lar, ken di-
le ri ne ha tır la tıl dı ğı  za man der hal sec de ye ka pa nır lar; Rab’le ri ni 
öve rek  tes bih eder ler, bü yük lük tas la maz lar. Yan la rı ya tak lar dan 
uzak la şır, (ge ce iba de ti ne kal kar lar). (Sec de, 32/15-16) “(Al lah’ın aza-
bın dan) ko ru nan lar, cen net ler de, çeş me baş la rın da dır lar... Çün-
kü on lar ge ce le ri pek az uyur lar dı. Se her ler de  is tiğ far eder ler di.” 
(Za ri yat, 51/15,17-18) 

Son da ki ayet ler den, cen net lik le rin, ge ce nin bü yük bir kıs mı-
nı ih ya et tik le ri hal de,   se her vak ti gi rin ce, san ki gü nah iş le ye rek 
ge ce le miş ler gi bi,  tev be ve is tiğ fa ra dur duk la rı an la şıl mak ta dır. 
Bu, ke rem sa hi bi, fa zi let li in san la rın ka rak te ri dir. İyi li ğin her 
çe şi di ni ya par lar da, yap tık la rı nı az gö re rek, bir de özür di ler ler. 
 Fa zi let yok sun la rı na ge lin ce, yap tık la rı bir fın dık ka bu ğu nu dol-
dur ma dı ğı hal de, çok gös te re rek bir de ba şa ka kar lar. İta at kâr 
olan lar da böy le dir; hiçbir hiz met ten ge ri kal ma dık la rı hal de, 
“bi ze dü şe ni ya pa ma dık” di ye rek, ken di le ri ni ten kit eder ler.79 

Hz. Pey gam ber (sallallahu aleyhi ve sellem) de, “ge ce iba de ti mü’mi-
nin şe re fi dir,”80 “Al lah için sa bah la yan göz, ate şi gör mez,”81 
“Ge ce  te hec cüd kı la nın gün düz yü zü ak olur”82 “Üm me ti min en 

79 N. el-Kummî, Garaibu’l- Kur’ân, XXVII, 28.
80  Nevevî, et-Tibyan, 48.
81  Tirmizî, Fedailu’l-Cihad, 12; Neseî, Cihad, 11; Darimî, Cihad, 15; Hilye, II, 28.
82  İbn Mace, İkame, 174;  Avarif, 450. Suhreverdî, bu hadis-i şerifin iki anlamını şöyle açık-

lıyor: 1.Fanus ışığı korumak içindir. Yakîn ışığı kalpte yandığında, gece ibadeti kandilin 
yağını çoğalttığı için ışık daha çok parlar ve lambanın aydınlığı artar. Böylece vücut nûr ve 
güzellik kazanır. 2.Gece ibadetine kalkan kişinin yöneldiği çeşitli işler güzelleşir ve bütün 
tasarruflarında Allah’ın yardımını görür. Başladığı ve bitirdiği her işte kendisine yardım 
edilmiş olur, hareket ve davranışları güzelleşir. Sözler kalbin doğru olmasıyla  istikamet bula-
cağından, sözlerinde daima doğruluk ve itidal üzere bulunur.”  Avarif, 450.  Hasan-ı Basrî, 
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şe ref li le ri  Ha me le-i Kur’ân ve ge ce eh li dir”83 ve ben ze ri söz le riy-
le, söz ko nu su ay rı ca lık ve fa zi le te par mak bas mış tır.

Hz. Ceb ra il de Efen di miz’e ge le rek şöy le de miş ti: “Ey  Mu ham-
med! İs te di ğin ka dar ya şa, ne ti ce de öle cek sin. Ne ya par san yap 
mut la ka kar şı lı ğı nı bu la cak sın. Dün ya da ki mi se ver sen sev bir 
gün on dan ay rı la cak sın. Bil ki,  mü’mi nin şe re fi ge ce yap tı ğı iba-
det te, iz ze ti ise in san lar dan müs tağ ni ya şa ma sın da dır.”84

Ko nu muz la il gi li, asr-ı sa adet ten iki tab lo sun mak is ti yo ruz: 
Hz. Pey gam ber, ikin ci ha li fe nin kı zı, mü’min le rin an ne le rin den 
Hz.  Haf sa’yı bo şa ma ya ni yet len miş ti. Bü tün dav ra nış la rı ör nek 
ola ca ğın dan, kont rol al tın da olan Yü ce Ne bi’ye Ceb ra il ge le rek, 
şöy le de di: “ Haf sa’yı ya nın da tut! Çün kü o, gün düz le ri çok  oruç 
tu tar, ge ce le ri de çok   iba det eder.”85

Bu tab lo mu zun kah ra ma nı da, ikin ci ha li fe nin oğ lu, Ab dul-
lah’tır (74/693). Ola yı şöy le an la tı yor: “Hz. Pey gam ber’in sağ lı ğın-
da as hab dan bi ri si bir rü ya gö rün ce, onu Hz. Pey gam ber’e an la-
tır dı. Ben de bir rü ya gör me yi ve Re sû lül lah’a an lat ma yı çok ar zu 
eder dim. O sı ra da ben, gen ce cik bir de li kan lıy dım ve mes cid de 
uyur dum. Bir gün, şöy le bir rü ya gör düm: İki me lek be ni ya ka la-
ya rak Ce hen ne me gö tür dü ler.  Ce hen nem, ku yu du va rı gi bi taş la 
örül müş ola rak gö rü nü yor du. İki boy nuz gi bi iki ya nı var dı. Bu ra-
da, ken di le ri ni ya kın dan ta nı dı ğım kim se ler de var dı. O an da 
“ Ce hen nem’den Al lah’a sı ğı nı rım!” de me ye baş la dım. Bu sı ra da 
ya nı mı za baş ka bir me lek ge le rek ba na, “Kork ma, sen bu ra ya atıl-
ma ya cak sın. Se nin için ta sa ve en di şe yok tur” de di. 

Bu rü ya yı gö ren, Hz.  Ömer’in oğ lu Ab dul lah’tı. O, her yö nüy-
le ba ba sıy la at ba şı gi den bir in san dı. Dü şü nün ki, ba ba sın dan 
son ra onu, hem de o gü nün in san la rı, baş la rın da ha li fe gör mek 

“Gece   ibadet edenlerin yüzleri neden ak olur?” diye sorulunca, “Onlar, Rahman olan Allah’la 
başbaşa kaldıklarından, onlara nûrunu giydirir.” cevabını verdi.”  Ebu Nuaym, Hilye, II, 
141.

83 Beyhakî’den naklen el-Alevî, Şerefu Ümmeti’l- Muhammediyye, 83.
84 Taberanî’den naklen a.g. a.y.
85 Ebu Davut, II, 285; Hakim, Müstedrek, IV, 15; İbn Sad, Tabakat, VIII, 84; Ziriklî, A’lamu’n- 

Nübela, II, 230;  Ebu Nuaym, Hilye, II, 50.
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is ti yor lar dı. Eğer Hz.  Ömer biz zat bu na ma ni olup “Bir ev den bir 
kur ban ye ter!” de me sey di, bel ki de üm met onu ha li fe se çe cek ti. 
O, hem bir  ilim ok ya nu su hem de  tak va ve züh dün zir ve sin de bir 
in san dı. 

Ab dul lah şöy le de vam edi yor: “Bu rü ya mı Hz. Pey gam ber’in 
ha nı mı olan ab lam,  Haf sa (v.45)’ya an lat tım. O da Hz. Pey gam be-
re an la tın ca O, şöy le bu yur muş: “Ab dul lah ne iyi adam dır. Keş ke 
ge ce nin bir kıs mın da kal kıp da   iba det et me yi âdet edin sey di!” 
Zi ra, ce hen nem şek lin de onun na za rı na arz edi len,  ber zah aza bı-
na ait bir tab lo dur. O tab loy la gös te ri len aza ba ma ruz kal ma ma-
nın tek yo lu ise, ge ce nin iba det le ay dın la tıl ma sı dır. Ab dul lah’ın 
kö le si  Sa lim,“bu olay dan son ra Ab dul lah, az bir kıs mı ha riç, ge ce-
le ri uyu maz dı” der.86

 Ay nî, bu ha di sin şer hin de, “ge ce iba de ti ne kal kan ki şi övül me-
ye la yık tır. Eğer ge ce iba de ti, üs tün bir fa zi le te sa hip ol ma say dı, 
ya pan ki şi övül mez di. Ni te kim, bu ha di sin di ğer bir ri va ye tin de 
“Ab dul lah sa lih bir adam dır, bir de ge ce iba de ti ne kalk say dı!”87 
de nil miş tir. “Hz. Pey gam ber’in bu ifa de si, ge ce iba de ti ne ay rı bir 
bo yut ka zan dır mak ta, bir in san sa lih bi le ol sa, ge ce iba de ti ol ma-
dan ke mâ lâ tın da ek sik lik ol du ğu his si ni ver mek te dir”88 no tu nu 
düş müş tür.

 Mu avi ye b. Kur re an la tı yor: Biz,  Ha san-ı Bas  rî’ nin ya nın day-
dık. Bir ara, “han gi  amel en fa zi let li dir,” şek lin de bir so ru or ta ya 
atıl dı. Ne ti ce de ge ce iba de tin de söz bir li ği ne va rıl dı. Ben, “ha yır, 
en fa zi let li  amel ha ram lar dan ka çın mak tır,” de yin ce,  Ha san-ı 
Bas rî, sö ze ka rı şa rak “ko nu ka pan mış tır” de di.89

 Mu afî b. İm ran (ö.186) ise, Hz. Ceb ra il’in Efen di mi ze söy le di ği 
sö zü tek rar la ya rak “mü’mi nin iz ze ti, halk tan is tiğ na sı; şe re fi ise 

ge ce iba de ti dir” der.90

86 Buharî, Teheccüd, 2, Fedailu’s- Sahabe, 19;  İbn Mace, Rü’ya, 10.
87 Müslim, Fedailü’s- Sahabe, 31.
88  Aynî, Umde, VII, 169.
89  Ebu Nuaym, Hilye, II, 299.
90 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, IV, 181.

G e c e  İ b a d e t i

38



G. MA NE VÎ ZEVK LE RİN KAY NA ĞI DIR

Ma ri fet eh li ne gö re  zevk, Al lah’ın, ve li kul la rı nın kal bi ne  te cel-
li ede rek kalp le ri ne at tı ğı  ma ri fet nu ru dur. Bu nur la, her han gi 
bir ki tap ve ya şa hıs tan  ilim al ma dan hak la bâ tı lı ayı rır lar.91

Sû fî ler,  zevk ve  şürb ke li me le riy le  te cel li mey ve le rin den, keşf 
ne ti ce le rin den ve va ri dâ tın te si riy le ani den ge len hal ler den 
ol mak üze re, iç le ri ne do ğan hu sus la rı kas te der ler. Bun lar dan 
il ki ne  zevk, ikin ci si ne  şürb (şirb), üçün cü sü ne de  reyy der ler. 
Mu ame le le rin de ki saf vet, sû fî le rin mâ nâ la rın zev ki ni tat ma la rı-
nı; ma kam la rı nın bü tün hak kı nı ye ri ne ge tir dik ten son ra bir üst 
ma ka ma yük sel me le ri  şürb ha li ni; vus lat la rı nın de vam lı olu şu 
 reyy ha li ni ge rek ti rir.92 

Bu ara da ta sav vuf eh li nin, zev ke da ya lı ilim le ri veh bî ilim-
ler den ayır dık la rı nı be lirt me li yiz. On la rın,  zevk,  şürb,  reyy, 
 mü şa he de,  mü kâ şe fe,  mu hâ da ra vb. söz ko nu su et tik le ri şey ler, 
il min ge nel ta ri fi içi ne so ku la ma ya cak, an cak kalp le an la şı la bi len 
sır lar dan iba ret tir. Onun için  Be ya zıd-ı Bis ta mî (261/874)’ye  zevk 
il min den so ru lun ca, “Siz il mi ni zi ölü den al dı nız, o da bir baş ka 
ölü den al mış tı. Biz ise öl me yen Hayy’ dan alı yo ruz!” ce va bı nı ver-
miş tir.93 

İlim ler üçe ay rı lır: 1. Bil di ği miz  ak lî ilim ler, 2. Hal ilim le ri ki, 
bu il me an cak zevk le ula şı lır. Akıl la ulaş mak, an la mak, ta ri fi ni 
yap mak müm kün de ğil dir. Ya şa na rak ve  zevk edi le rek an la şı lır. 
3. Pey gam ber le re has olan   sır il mi. Onun için  zevk,  ma ri fet yol cu-
su nun, ak lın ve his sin ye ri ni tu tan si la hı dır. Ay nı za man da iman 
yo lu dur.94

Za ten ta sav vu fun ta ri fi, bir öl çü de, be şe rî sı fat lar dan sıy rı la-
rak, me le kî va sıf lar ve İla hî ah lâ ka bü rü nüp;  ma ri fet,  mu hab bet 
ve   zevk-i  ru ha nî yö rün ge li ya şa mak; fay da sı ise, in sa nın me le kî 
yan la rı nın in ki şaf et ti ril me si, ic ma lî ve müb te di ya ne ima nın bir 

91 Cürcanî,Tarifat, 107; Abdülmün’im el-Hafînî, M.Mustalahati’s-Sufiyye, 104.
92  Kuşeyrî, Risale, 203; Enver Fuad Ebi Hizam, M.Mustalahati’s-Sufiyye, 87.
93  İbn Arabî, Fütûhat, I, 139.
94 Hasan eş-Şarkavî, Mu’cemu Elfazı’s- Sûfiyye, 145.
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ke re de keşf ve  zevk yo luy la ya şan ma sı, de mek de ğil mi dir?95 

Kı sa ca sı  zevk eh li, yol la rı nın ilk ba sa ma ğı nın iman, ikin ci si nin 

 ilim, üçün cü sü nün de  zevk ol du ğu nu be lirt miş ler dir.96

Zevk hak kın da ki bu kı sa izah tan son ra, ge ce iba de ti nin, onu 

el de et me de ki fonk si yo nu na de ği ne bi li riz.

“Ge ce kalk(ıp   iba det et)mek, da ha otu rak lı ve ge ce le yin oku-

mak da ha et ki li dir.” (Zü mer, 73/6) aye ti nin tef si rin de Ra zî , şu açık-

la ma la ra da yer ve ri yor: “İn san, ka ran lık bir ge ce de, ka ran lık bir 

oda da ve his le ri nin dün ya meş ga le le riy le ir ti bat ku ra ma ya ca ğı 

bir yer de, Al lah’a gön lü nü açıp bü tün his le riy le zi kir,  fi kir ve iba-

de te yö ne lir se, ru hu na İla hî nef ha lar la esin ti ler gel me ye baş lar, 

ka fa sın da İla hî fi kir ler olu şur ve âde tâ ken di ni İla hî bir at mos fer 

için de bu lur. İş te ge ce kal kı şın dan mu rad, bu İla hî va ri da ta na il 

ol mak tır. Gün düz le ri bin-bir me se ley le uğ ra şan nef sin,  ru ha nî 

hal le re ayı ra ca ğı vak ti pek ol maz. Ama ge ce le ri his ler, dün ya 

iş le ri ol ma dı ğın dan, mu at tal ka lır lar. Bu fır sa tı ga ni met bi lip, 

Al lah’a bü tün his ve ha vas sıy la  te vec cüh et me li dir.97

Ah kâ mu’l-Kur’ân sa hi bi İbn  Ara bî (543/1148) ise, ayet te ge çen 

 vat’an ke li me si nin, bir kı ra ate gö re, vav har fi nin es re, ta har fi nin 

üs tün okun du ğu nu, bu du ru mun da “ uy gun luk” mâ nâ sı na ge le-

ce ği ni, çün kü ge ce nin de rin lik le rin de ku la ğı meş gul ede cek ses, 

gö zü meş gul ede cek gö rün tü ve kal bi meş gul ede cek de ği şik duy-

gu lar ol ma dı ğın dan ku lak, göz ve  kalp uy gun lu ğu nun sağ lan dı ğı-

nı be lir tir.98 Böy le ce,  Feyz-i Ak des’ten ge len esin ti le ri al ma ya 

ha zır bir ze min oluş tu rul muş olur.

Ma ri fet er ba bı nın gö rüş le ri ise şöy le dir:

 Süh re ver dî (632/1234): “Ge ce le ri ih ya eder ken,  mü na cat (yal va-

rıp ya kar ma) ha li nin tat lı lı ğın dan “Ehl-i Te mel lü kün” kalp le ri ne 

do ğan zevk ten baş ka, dün ya da hiç bir şey, cen net eh li nin sa hip 

95 F.Gülen, K.Z.Tepeleri, 2-3.
96  Sühreverdî,  Avarif, 83.
97  Razî, Mefatîh,  XXX, 175.
98  İbn Arabî, Ahkamu’l- Kur’ân, IV, 1877.
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ol duk la rı ni me te ben ze mez. Mü na cat ta ki  zevk ise, ge ce le ri ih ya 

eden le rin en sü rat li bir şe kil de se va ba na il ol ma la rı dır.”99

 Ga za lî (505/1111): “Mü na ca tın lez ze ti, dün ya ni met le rin den 

de ğil dir, cen net zevk le rin den dir. Al lah onu, sev dik le ri için ha zır-

la dı, her kes bu zev ki ala maz.”100

 Ebu’d-Der da (32/652): “Üç şey ol ma say dı, dün ya da kal mak is te-

mez dim: 1. Ge ce ve gün düz, ge le ce ğim için ha zır lık ol mak üze re, 

Al lah’ın hu zu run da yü zü mü yer le re sür mek. 2. Mey ve se çer gi bi, 

söy le dik le ri her sö zü se çe rek ko nu şan dost lar la otu rup  soh bet 

et mek. 3. Ve tam bir tak vâ ki, ha ram olur en di şe siy le, he lal olan 

ba zı şey le ri bi le ter ke de rek, ha ram lar la ara ma per de ger mek. 

Çün kü Al lah, kul la rı na her  şe yi açık la ya rak, “Kim zer re ağır lı ğın-

ca ha yır yap mış sa onu gö rür. Ve kim zer re ağır lı ğın ca kö tü lük 

yap mış sa onu gö rür.” (Zil zâl, 99/7-8) bu yur muş tur. Do la yı sıy la kö tü-

lük adı na, ko run man ge re ken ve mi zan da ağır lı ğı ola cak hiç bir 

şe yi, ufak gör me!”101 “Gün dü zün, oruç tan ne şet eden su suz luk 

ve ge ce iba de ti ol ma say dı, dün ya da kal mak is te mez dim” sö zü de 

ona ait tir.102

 Ebu  Sü ley man ed-Da ra nî (215/830): “Ge ce iba de tiy le meş gul 

olan lar, oyun ve eğ len ce ye da lan lar dan da ha çok  zevk alır lar. 

Eğer ge ce iba de ti ol ma say dı dün ya da kal mak is te mez dim.”103

 İbn el-Mün ke dir: “Dün ya da, ge ce iba de ti, dost lar la  soh bet ve 

ce ma at le  na maz kıl mak tan baş ka  zevk kal ma mış tır.104

 Se riu’s-Sa ka tî (257/870): “Fay da lı şey le rin hep ge ce ka ran lı ğın-

da na zil ol du ğu nu gör düm.”105

İbn Bek kar: “Kırk se ne dir, be ni gü ne şin doğ ma sın dan da ha 

faz la üzen bir şey ol ma mış tır.”

  99  Sühreverdî,  Avarif, 448;  Gazalî, İhya, I, 317.
100  Gazalî, İhya, I, 317.
101  Ebu Nuaym, Hilye, I, 213.
102 Şa’ranî, Tenbihu’l-Muğterrin, 114.
103 Ahmed Ferid, Tezkiyetu’n-Nüfûs, 62.
104 a.g.e. , a.y.
105  Ebu Nuaym, Hilye, X, 119.
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Fu dayl İbn İyaz (185/801):“Gü neş ba tın ca, Rabb’im le baş ba şa 
ka la ca ğım dan ötü rü se vi ni rim, do ğun ca da, in san lar ya nı ma ge le-
ce ğin den ötü rü üzü lü rüm.106

 Mol la el-Ka ri’ (1014/1702): “Ge ce iba de ti nin en bü yük se bep le-
rin den bi ri, Al lah sev gi si dir. Çün kü, ge ce   iba det eden, oku du ğu 
her harf le Al lah’la di ya lo ğa geç miş olur. Bu ara da Al lah da, onun 
kal bi ne do ğan his le re mut ta li dir. Sev gi si art tık ça, sev gi li siy le 
baş ba şa kal ma is te ği ar tar, mü na ca tın dan git tik çe  zevk alır. İş te 
bu  zevk onu, uzun uzun ayak ta dur ma ya ve uy kuyu azalt ma ya 
sü rük ler.”107 der

Ge ce iba de ti nin ya pıl dı ğı va kit, me lek le rin na zil ol du ğu  an’lar 
ol ma sı iti ba riy le de önem li dir. Ge ce   iba det eden in sa nın ar ka sın-
da me lek ler, saf saf olur ve onun in cel miş his dün ya sı na  il ham 
esin ti le ri üf ler ler. Bu da yi ne, me lek le re ait gö rev ler den bi ri dir. 
On la rın bu gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re bil me le ri için de in sa nın, o 
vak ti kul luk la de ğer len dir me si ge re kir.

H. HEM BER ZAH HEM DE KI YA MET AZI ĞI DIR

Dün ya ha ya tı, öte ler için ça lış ma ye ri, ti ca ret pa na yı rı, uzun 
bir yo lu se la met le ge çe bil mek için ha zır lan ma du ra ğı dır.108 
Al lah, çe şit çe şit ti ca ret ala nı ver di ği gi bi, çe şit çe şit ti ca ret me taı 
da bah şet miş tir. Bu ara da el de edi le cek kâr da fark lı dır. Bu ti ca-
ret pi ya sa sın da kı ya sı ya bir ya rış var (Mu taf fi fin, 83/26), an cak kay-
be de nin, “ya rın tek rar şan sı mı de ner, ka za nı rım” de me fır sat ve 
hak kı bu lun ma mak ta dır. Çün kü, in san bir de fa ya mah sus dün ya-
ya gön de ril miş ve en ran tabl bir ça lış may la, ahi re ti, ya ni Al lah’ın 
rı za sı nı ka zan ma sı öne ril miş tir.

Ge ce de nen ti ca ret mer ke zin de ya pı lan her müs bet gi ri şim, 
çok bü yük kâr lar sağ la dı ğın dan, bu iş ten an la yan akıl lı in san la-
rın çok rağ bet et ti ği bir  za man di li mi dir. Yu ka rı da ba zı söz le ri ni 
ak tar dı ğı mız ve ge ce nin ge li şi ne se vi nip, gi di şi ne üzü len kim se ler, 

106  Molla el-Kari’, Şerhu Ayni’l-İlm ve Zeyni’l-Hilm, I, 120.
107 A.g.e  a.y.
108  Gazalî,  İhya, IV, 19.
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bu kâ rı gör müş, bu ame lin ta dı nı al mış, işin er ba bı kim se ler dir. 
Kur’ân, ge ce iba de tiy le el de edi len ka zan ca hiç bir sı nır koy ma ya-
rak,: “Yap tık la rı na kar şı lık ola rak on lar için ne göz ler ay dın la tı cı 
(ni met ler)in sak lan dı ğı nı hiç kim se bi le mez” (Sec de, 32/17) der. 
Ayet te, ge ce iba de ti ne mü da vim olan la rın,  ahi ret azı ğı ola cak 
mü kâ fat bil di ri li yor. Fa kat o ne bü yük mü kâ fat tır ki, ma hi ye ti-
ni id rak et me ye mad dî ve ma ne vî bü tün bil gi araç la rı ye ter siz 
kal mak ta, onun Al lah’ın eze lî il min de sak lı ol du ğu, yi ne O’nun 
ta ra fın dan, bil di ril mek te dir!109

Öte le ri dü şün me yip, sa de ce pe şi nat la ye ti nen le ri ise, Kur’ân 
yer mek te dir: “Ge ce nin bir bö lü mün de O’na  sec de et (ak şam ve 
yat sı na maz la rı nı kıl) ve ge ce nin uzun bir bö lü mün de O’nu  tes-
bih et ( te hec cüd na ma zı kıl). Şu in san lar, ça buk (ge çen dün yay)ı 
se vi yor lar da, ön le rin de ki ağır bir gü nü ih mal edi yor lar.” (İn san, 

76/26-27)

Cen ne te gir mek, he le ora da  Ma kam-ı Mah mud sa hi biy le be ra-
ber bu lun mak, her mü’mi nin baş ta ge len üm niy ye si dir.  Re bia b. 
Ka’b da, göz le ri ni ora ya dik miş olan lar dan bi ri dir. Ora ya yö ne lik 
bir fır sat eli ne ge çin ce, ba kın na sıl de ğer len di ri yor: “Bir ge ce 
Al lah’ın Re sû lü’yle be ra ber kal dım. Ge ce nin iler le miş sa at le rin-
de, ab dest su yu nu ve di ğer ih ti yaç la rı nı ha zır la dım. Ba na, “Ben-
den bir is tek te bu lun!” de di. He men “Cen net te be ra ber li ği niz...!” 
de dim. “Yok sa baş ka bir şey mi?” de di. “Ha yır, bu!” de dim. “Öy le 
ise (ge ce le ri) çok  sec de ede rek ba na yar dım cı ol!” de di. San ki, 
“şe fa ati me maz har ol man, do la yı sıy la be ra be rim de bu lun man 
için, ge ce iba de ti de ge re kir!” der gi bi! Ni te kim,  Me di ne’ye  hic ret 
et ti ği gün, ken di si ni zi ya re te ge len Müs lü man la ra yap tı ğı ilk na si-
hat, “Ey in san lar! Ara nız da se la mı ya yın, fa kir le re ye mek ye di rin 
ve ge ce le ri her kes ( gaf let) uy ku sun da iken   iba det edin. Böy le ce 
cen ne te esen lik için de gi rer si niz.”110 şek lin de ol muş tu.

Mah şer mey da nın da, ko lay bir he sap tan (İn şi kak, 84/8) geç mek 
en önem li aşa ma dır. Hz. Pey gam ber, ge ce eh li ne bu müj de yi de 

109 K.Miras, Tecrid, IV, 32.
110  Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyame, 42;  İbn Mace, İkametü’s-Salat, 174. 
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ve ri yor: “Al lah, bü tün in san la rı mah şer mey da nın da top la yın ca, 
bir mü na dî, “Yan la rı ya tak la rın dan uzak la şan lar ne re de?” (Sec de, 

32/16) di ye ses le nir. Çok az olan bu kim se ler kalk tık tan son ra, 
(ya ni ko lay bir he sap tan ge çip cen ne te gir dik ten son ra), ar tık 
di ğer in san la rın sor gu su na baş la nır.”111

Son ola rak şu ha dis-i şe ri fi ve ri yo ruz: “Ey Ebû Hü rey re! 
Ha yat ta iken, öl dük ten son ra, ka bir de ve tek rar di ril dik ten son-
ra, Al lah’ın rah me ti nin üze ri ne ol ma sı nı is ter sen, ge ce le ri kalk, 
Rabb’inin rı za sı nı di le ne rek  na maz kıl! Bu na ma zı, evi nin en 
üc ra kö şe sin de kıl ki, dün ya eh li na za rın da yıl dız ve ya gü neş bir 
ye ri na sıl ay dın la tı yor sa, evin öy le ce nur lan sın!”112

 Ebu Zer (32/652), bir gün Ka’be’nin ya nın da du ra rak hal kı et ra-
fı na top la dı ve “Bi ri niz uzun bir yol cu lu ğa çık mak is te se, ken di ne 
ye te cek ka dar azık ha zır la yıp ya nı na al maz mı?” de di. “Alı rız!” 
ce va bı nı alın ca, “İş te kı ya met yol cu lu ğu, en uzun yol cu luk tur. 
Öy le ise, ye te cek ka dar azık ha zır la yın!” de di. “Bi ze ye te cek azık 
ne dir?” so ru su na, “Bü yük iş ler için hac ca gi din, uzun he sap bek-
le yi şi için, ya zın sı cak gün le rin de  oruç tu tun, ka bir vah şe ti ve 
yal nız lı ğı için de ge ce ka ran lı ğın da   iba det edin” de di.113

 Cü neyd-i Bağ da dî (297/910), ve fa tın dan son ra rü ya da gö rül müş 
ve “Du rum na sıl?” di ye so rul muş tu. O, “Ko nu şup yaz dık la rı mız, 
iba re ler den çı kar dı ğı mız işa ret ler ...hep si git ti! Ge ri ye, ge ce 
ka ran lı ğın da kıl dı ğı mız bir kaç re kat  ge ce na ma zı kal dı!” ce va bı nı 
ver miş ti.114

Be di üz za man Sa id Nur sî (1876-1960) de,  na maz va kit le ri nin hik-
met le ri ni sa yar ken şöy le di yor: “Ge ce de  te hec cüd ise, ka bir ge ce-
sin de ve  ber zah ka ran lı ğın da ne ka dar ge rek li bir ışık ol du ğu nu 
bil di rir, ikaz eder ve bü tün bu in kı lâ bât için de Al lah’ın son suz 
ni met le ri ni ih tar ede rek ne de re ce  hamd ve se nâ ya la yık ol du ğu-
nu ilan eder.”115

111 İbn Kesir, Tefsir, III, 470; Beyhakî’den naklen Münzirî, Terğîb, I, 425.
112  Gazalî, Mükaşefetü’l-Kulûb, 388.
113  Ebu Nuaym, Hilye, I,165.
114  Gazalî, Eyyuha’l-Veled, 95.
115 S. Nursî, Sözler, 42. (9. söz)
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 Ho ra san lı  Ata (135/752), cep he de bi le ge ce si ni de ğer len di rir ve 
ge ce nin son la rı na doğ ru, et ra fın da ki le ri ad la rıy la ça ğı ra rak şöy le 
der di: “Kal kın, ab dest alın ve  na maz kı lın! Çün kü, bu gün le rin 
oru cu ve ge ce le rin na ma zı, ce hen nem lik le rin vü cu dun dan akan 
iri ni iç mek ten, azap çen gel le ri nin et le ri par ça la ma sın dan çok 
da ha ko lay dır! Ça buk, ça buk! Kur tu luş, kur tu luş!”116

I. GE CE İBA DE Tİ NİN Dİ ĞER BA ZI ÖZEL LİK LE Rİ

1. DÜN YAYA BE DEL BİR İBA DET TİR

“Ku lun, ge ce nin de rin lik le rin de kıl dı ğı iki re kat  na maz, dün ya 
ve için de ki le re be del dir. Eğer üm me ti me ağır ge le ce ğin den en di-
şe len me sey dim bu iki re kâ tı on la ra ge rek li kı lar dım”117 di yen 
Hz. Pey gam ber, bir gün ge ce iba de tin den sö zet miş, ih ti mal ki, 
bu ka dar önem li ol ma sı na rağ men kı lan la rın az118 ol ma sı na 
üzü le rek ağ la mış ve mü’min le rin sı fa tı nı an la tan “Yan la rı ya tak-
la rın dan uzak la şır, kor ka rak ve uma rak Rab’le ri ne  dua eder ler 
ve ken di le ri ne ver di ği miz rı zık tan har car lar” (Sec de, 32/16) aye ti ni 
oku ya rak, as ha bı nı uyar mış tı.119

2. HA YIR KA PI LA RIN DAN BİRİ DİR

Hz. Mu az’ın, Efen di miz’e sor du ğu so ru nun ce va bı için de şun-
lar da var dı: “Sa na ha yır ka pı la rı nı ha ber ve re yim mi? Oruç (kö tü-
lük le re ve ce hen ne me kar şı) bir kal kan dır; su, ate şi sön dür dü ğü 
gi bi, sa da ka ha ta la rı si ler; ve ki şi nin ge ce ya rı la rın da kıl dı ğı 
 na maz.” Son ra, bir üst te ge çen ayet le ri (Sec de, 32/16) oku du.120

3. TER K E DEN HOŞ KAR ŞI LAN MA MIŞ TIR

Hz. Pey gam ber, da ha ön ce ge ce iba de ti ne kal kıp, son ra ter k 
e den bir şah sı söz ko nu su ede rek, Ab dul lah b. Amr’ı şöy le uya rır: 

116  Ebu Nuaym,  Hilye, V,193.
117  Deylemî’nin  Firdevs’inden naklen  Gazalî, İhya, I, 313.
118 Beyhakî’den naklen Münzirî, Terğîb, I, 425.
119  Ebu Nuaym, Hilye, V, 87.
120  Tirmizî, İman, 8.
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“Ab dul lah! Ge ce iba de ti ne kal kıp, şim di terk eden fa lan adam 

gi bi ol ma sa kın!”121

Bu uya rı dan Hz. Pey gam ber’in ge ce le ri, dü zen li bir şe kil de 

do la şıp as ha bı nın ne ler yap tık la rı nı öğ ren mek, he nüz İs lâm’a 

tam alı şa ma dık la rı için var sa ha ta la rı nı dü zelt mek ve teş vik için 

gü zel lik le ri gün düz söy le yip öv mek ga ye si ni ta şı dı ğı nı an la mak 

müm kün ol du ğu gi bi, as ha bın yap tık la rı nın Ceb ra il va sı ta sıy la 

O’na bil di ril di ği ni çı kar mak da müm kün dür. 

 Ka mil Mi ras da bu ha di si izah eder ken söz le ri ni şöy le bi ti rir: 

“Ha dis-i şe rif, hem ge ce na ma zı na teş vik ve ter ği bi, hem de bu 

fe yiz li iba de te alı şıp da son ra ter ket mek ten sa kın mak ge rek ti ği ni 

ih ti va et mek te dir. Çün kü ge ce na ma zı nı âdet edi nen bir kim se-

nin da ha son ra ter ket me si, iba det ten yüz çe vir me yi ha tır la tır ki, 

ger çek ten sa kı nıl ma sı ge re ken bir du rum dur.”122

4. FE LÂ KET LER DEN KO RUR

Kur’ân-ı Ke rim, biz den ön ce ki üm met le rin bir ço ğu nun, ge ce 

 gaf let uy ku sun da iken ve ya  se her vak tin de, dün ya nın ha ya ta, 

ye ni gün le göz le ri ni aç tı ğı sa at ler de, be la ya ma ruz kal dık la rı nı ve 

 he lâk ol duk la rı nı bil dir mek te dir. Sa de ce iki ör nek ve re lim: “Ni ce 

kent ler  he lâk et tik, ge ce ya tar lar ken, ya hut gün düz  kay lû le ya par-

lar ken aza bı mız on la ra ge li ver di” (A’raf, 7/4) “O’na (Hz. Lut) ke sin 

ola rak şu em ri bil dir dik: “Sa ba ha gi rer ler ken şun la rın ar ka la rı 

ke si le cek tir ( he lâk ola cak lar dır)” (Hicr, 15/66).123

Me şi et-i İla hî, na ma zı, özel lik le de ge ce na ma zı nı bir çok fe lâ-

ke ti ön le me de ve ya et ki si ni azalt ma da, yi ne bir me şi et cil ve siy-

le,  pa ra to ner ola rak kul lan mak ta ve in san la rı uya nık lı ğa da vet 

et mek te dir. Al lah’ın Re sû lü, şöy le bu yu ru yor: “Al lah’tan kor kan 

genç ler, dı şar da ot la yan hay van lar, be li bü kül müş   iba det eden 

yaş lı lar ve süt emen be bek ler ol ma say dı, gök ten ba şı nı za be la lar 

121 Buharî, Teheccüd, 19; Müslim, Sıyam, 185; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 59.
122 K.Miras, Tecrid, IV, 123.
123 Ayrıca bk. A’raf, 7/97, Hûd, 11/81, Hicr, 15/83, Enbiya, 21/42, Kamer, 54/38, Felak, 113/3.
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sel gi bi ya ğa cak tı.”124 Di ğer bir ha dis te de, “Na maz ve sa da ka, 
ma la ve ai le ye ge len be la la ra en gel olur”125 de nil mek te dir.

Adı açık lan ma yan ulu lar dan bi ri, ge ce Rabb’in di va nın da, ken-
din den geç miş bir hal de   iba det eder ken şöy le di yen gay bî bir ses 
du yar: “Ge ce vir diy le uğ ra şan lar ve gün düz oru cu nu ka çır ma yan-
lar ol ma say dı, se her ler de al tı nız da ki yer sar sı la cak, he lak ola cak-
tı nız. Çün kü siz, aza bı hak et miş kö tü kim se ler si niz.”126 

5. BE DE NİN Şİ FA SI, KAL BİN DE VÂ SI DIR

Hz. Pey gam ber, ge ce iba de ti nin ba zı özel lik le ri ni bi r a ra da 
sa yı yor: “Sa de ce siz den ön ce ki seç kin in san la rın âde ti ol du ğu 
için de ğil, ay nı za man da, Al lah’a bir  ya kın lık, gü nah la ra kef fa ret, 
vü cut has ta lık la rı nı gi de ri ci ve kö tü lük ler den alı ko yu cu ol du ğu 
için, si ze ge ce iba de ti ni tav si ye edi yo rum.”127

 İb ra him Hav vas (291/903) da, “Beş şey kal bin de vâ la rın dan dır” 
de yip şun la rı sa yar: “Te deb bür le Kur’ân oku mak, mi de yi dol dur-
ma mak, ge ce   iba det et mek, se her ler de Al lah’a yal var mak ve dost-
lar la  soh bet et mek.”128  Yah ya b. Mu az (258/871) da ay nı şey le ri, 
de ği şik bir ifa dey le di le ge tir miş tir.129 

  Ata b. Ebi Ra bah (114/732) ise bu na ma zı, şöy le ta nım lı yor: 
“Ge ce na ma zı, be de ne ve bü tün or gan la ra kuv vet tir. Bu na ma za 
kal kan kim se, se vinç li ve hu zur lu olur. Kalk ma yan, üzün tü lü ve 
kal bi kı rık olur. Ken di ni bir şey kay bet miş gi bi his se der. Ger çek-
ten de o çok fay da lı bir şey kay bet miş tir.”130

6. GE CE KALK MA YAN GA FİL SA YIL MIŞ TIR

 İbn  Ömer’den ge len bir ha dis-i şe rif te, şu ifa de le re yer ve ri-
li yor: “Kim ge ce on ayet le   iba det eder se ga fil ler den sa yıl maz. 

124 Münavî, Feyzu’l- Kadir, V, 344; Aclûnî, Keşfu’l- Hafâ, II, 163.
125 Buharî, Mevakît, 4, Savm, 3, Menakıp, 25, Fiten, 17; Müslim, İman, 231, Fiten, 9, 27;  Tirmizî, 

Fiten, 81;  İbn Mace, Fiten, 9.
126 İbn Harrat, es-Salat ve’t- Teheccüd, 400.
127  Tirmizî, Daavat, 101.
128  Ebu Nuaym, Hilye, X, 327.
129 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, IV, 93,101.
130 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, IX, 294.
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Kim yüz ayet le   iba det eder se, ka ni tîn den (bo yun eğe rek  ita at ve 
  iba det eden) sa yı lır. Kim de bin ayet le   iba det eder se, mü kan ta-
rîn den (çok   iba det eden) sa yı lır.”131

Bir baş ka ha dis-i şe rif te ise, “Adam, ge ce ha nı mı nı uyan dı rır 
ve be ra ber iki re kat  na maz kı lar lar sa, Al lah’ı çok ça zik re den er kek 
ve ka dın lar dan sa yı lır lar” (Ah zap, 33/35) de nil mek te dir.132

7. Bİ LEN İN SAN LA RIN TAV RI DIR

Kur’ân, in sa nın nan kör lü ğü nü, şirk ba tak lı ğı na dü şü şü nü ve 
Al lah’ı unut ma sı nı di le ge tir dik ten son ra, şöy le de vam eder: “Yok-
sa o, ge ce sa at le rin de  sec de ede rek, ayak ta du ra rak   iba det eden, 
ahi ret ten kor kan ve Rabb’inin rah me ti ni uman gi bi mi dir? De ki, 
“Hiç bi len le bil me yen bir olur mu?” Doğ ru su an cak  akl-ı se lim 
sa hip le ri öğüt alır.” (Zü mer, 39/8-9) Halk ara sı na bir ata sö zü gi bi yer-
le şen bu cüm le, sa de ce  ilim sa hip le ri nin üs tün lü ğü nü di le ge tir-
me mek te, il miy le amil olan ve özel lik le de ge ce iba de ti ne de vam 
eden kim se le rin, di ni da ha iyi an la dık la rı nı vur gu la mak ta dır.

8. HZ. PEY GAM BER’İN EN ÇOK AR ZU LA DI ĞI İBA DET TİR

Efen di miz, bu ar zu yu şöy le di le ge ti rir: “Her pey gam be rin hoş-
lan dı ğı bir şey var dır. Ben de ge ce iba de tin den hoş la nı rım. Ben 
ge ce na ma za du run ca, (dik kat ve hu zu rum bo zul ma sın di ye), 
kim se ar kam da na ma za dur ma sın! Her pey gam be rin, dün ya 
ma lın dan bir pay yi ye ce ği var dır. Be nim de pa yım hu mus (ga ni-
me tin beş te bi ri)’ tur. Hu mus ben den son ra da, ida re ye ge çe nin 
hak kı dır.”133 

Ko nu yu, ge ce ve gün dü zün söz le riy le bi ti re lim.  İmam Mü ca-
hit (ö.102) an la tı yor: “Her ye ni gün, ‘ey in san, şu an da ba na ka vuş-
muş bu lu nu yor sun, ama bir da ha sa na dön me ye ce ğim. Ben de ne 
ya pa ca ğı na dik kat et’ der. Son ra da dü rü le rek ağ zı mü hür le nir 
ve kı ya met gü nü Al lah’ın hu zu run da, he sap ta kul la nıl mak üze re 
kal dı rı lır. Her ye ni ge ce de ay nı şe yi söy ler.”134

131 Ebu Davut, Ramazan, 9; Darimî, Fedailu’l- Kur’ân, 28.
132 Ebu Davut, Salat, 307;   İbn Mace, İkame, 175.
133 Hindî, Muntahabu Kenzi’l- Ummal, II,302.
134 Müsned, II, 206; Hilye, III, 292.
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SA HA BE VE SE LEF-İ SA Lİ HÎ NİN GE CE

İBA DE Tİ NE YAK LA ŞI MI

Hz. Pey gam ber’in ge ce iba de ti, bü tün ko nu lar da, il gi li yön le-

riy le geç ti ğin den ay rı bir baş lık al tın da ele al mak tan, tek rar dan 

öte bir şey ifa de et mez dü şün ce siy le, sarf-ı na zar et tik.

Sa ha be ve on lar dan son ra ge len se lef-i sa li hî nin de ba zı söz 

ve dav ra nış la rı, il gi li bö lüm ler de yer al mış tır an cak, bu bö lüm de 

de ği nil me yen ve özel lik le ge ce iba de ti nin öne mi ni pe kiş ti ri ci söz 

ve dav ra nış la rın dan bir neb ze sö z et mek is ti yo ruz.

A. SA HA BE NİN GE CE İBA DE Tİ NE YAK LA ŞI MI

Hz. Pey gam ber’in ar ka daş lı ğı nı ya pan sa ha be, öğ re ne bil dik-

le ri ve güç ye ti re bil dik le ri ka da rıy la, O’nu tak lid et me yi, ken-

di le ri ne ha yat düs tu ru edin miş ler di. Za ten sa ha be ol ma la rı nı 

sağ la yan öge le rin ba şın da da bu ge li yor du. Hz. Pey gam ber’in, 

her kes ta ra fın dan gö rü le bi len dav ra nış ve iba det le ri ni öğ re nip 

tak lid et mek zor de ğil di. Ge ce iba de ti gi bi çok az ki şi nin mut ta-

li ola bil di ği ko nu la rı öğ ren mek için ise, baş ta ha nım la rı ol mak 

üze re çe şit li va sı ta ve yol la ra baş vu ru yor lar dı. As lın da Hz. Pey-

gam ber, pey gam ber li ği nin ilk gü nün den iti ba ren dost-düş man, 

her ke sim den birçok in sa nın gö ze ti mi al tın day dı. Ni te kim, has-

ta lan dı ğın dan ötü rü bir ve ya iki ge ce   iba det için kal ka ma yın ca, 

her ge ce O’nu gö zet le di ği an la şı lan müş rik bir ka dın ge lip O’na: 

“Ey  Mu ham med! Ba kı yo rum şey ta nın se ni ter k et miş, ar tık ge ce 
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kalk mı yor sun!” de miş ve bu nun üze ri ne Du ha su re si na zil ol muş-
tu.135

Sa ha be de O’nu gö zet li yor du ama, ne yi, na sıl yap tı ğı nı öğ ren-
mek ve uy gu la mak için...

Am ca sı Hz. Ab bas (32/652), kü çük bir ço cuk olan oğ lu Ab dul-
lah (68/687)’a gö rev ver miş ti; O’nun ge ce iba de ti ni öğ re nip ba ba-
sı na an la ta cak tı. Ab dul lah, Hz. Pey gam ber’in ha nım la rın dan 
tey ze si  Mey mu ne (ö.61)’nin gü nü nü gö zet le ye rek o ge ce on la ra 
mi sa fir ol du. Ge ri si ni on dan din le ye lim: “Hz. Pey gam ber, o ge ce 
tey zem  Mey mu ne’dey di. Yat sı na ma zı nı kıl dır dık tan son ra evi ne 
gel di. Dört re kat  na maz kıl dı, bir sü re  soh bet et ti ve uyu du. Bir 
sü re son ra kal kıp, “Yav ru cak uyu du mu?” ve ya ben ze ri bir söz 
söy le di. (Ha zır lı ğı nı ya pıp) na ma za dur du. Ben hiç uyu ma mış-
tım. He men kal kıp, O’nun sol ta ra fın da, ben de na ma za dur dum. 
Be ni alıp (bir ri va ye te gö re ku la ğım dan tu tup) sağ ta ra fı na ge çir-
di. Beş re kat  na maz kıl dı. Son ra, iki re kat da ha kı lıp uzan dı. Öy le 
ki, uyu yan kim se nin çı kar dı ğı ses gi bi, ne fes alıp ve ri şi ni du yu yor-
dum. Son ra da kal kıp sa bah na ma zı için ca mi ye git ti.”136

 Ab dul lah b. Ab bas’ın an lat tık la rı bun lar dan iba ret tir. Onun, 
beş va kit na maz la bi le mü kel lef ol ma ya cak ka dar kü çük bir yaş ta 
ol ma sı na rağ men, ge ce bo yun ca hiç uyu ma dan Hz. Pey gam ber’le 
 na maz kıl ma sı ve Hz. Pey gam ber’in bu na en gel ol ma yıp mü sa ade 
et me si, hem ço cu ğu iba det le re alış tır ma, hem de ge ce iba de ti nin, 
  iba det ha ya tı nın bir par ça sı ol du ğu nu gös ter me si ba kı mın dan, 
ay rı bir önem ar zet mek te dir.

Üç ki şi lik bir sa ha be gru bu da, Hz. Ai şe (57/676)’ye ge le rek, 
Hz. Pey gam ber’in iba de ti ni sor muş lar dı. Bil gi al dık tan son ra da 
“gü nah la rı ol ma yan, ol sa da af fe di len bir in sa nın yap tı ğıy la ye tin-
mek, gü nah kâr in san lar açı sın dan za rar olur” dü şün ce siy le, bi ri, 
ge ce hiç uyu ma ma ya, di ğe ri, her gün  oruç tut ma ya, üçüncü sü 
de, ha nım la rı na yak laş ma ma ya ka rar ver di.  Rah met Ne bi si ola yı 

135 Vahidî, Esbabu’n-Nüzûl, 337.
136 Buharî, Teheccüd, 16, Teravîh, 1; Müslim, Müsafirîn, 125; Ebu Davut, Taharet, 79, Tatavvu, 

26;  Tirmizî, Mevakıt, 205, Fiten, 63; Neseî, Leyl, 36; Müsned, I, 120, II, 251.
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du yun ca on la rı ça ğır dı ve or ta yo lu gös ter di137 ama, ko nu muz 
açı sın dan önem li olan, sa ha be nin, O’nun iba de ti ni en in ce te fer-
ru atı na ka dar öğ ren me ve uy gu la ma ya gös ter di ği has sa si ye te, 
gü zel bir ör nek teş kil et me si dir.

Za ten işin ba şın dan be ri sa ha be, ge ce iba de ti ne ge rek li has sa-
si ye ti gös te ri yor du. Ni te kim, Mü zem mil sû re si nin ilk ayet le riy le 
em re di len ge ce iba de ti, da ha son ra ki ayet ler le sı nır lan dı rı lın ca ya 
ve ya üm met hak kın da far zi ye ti kal dı rı lın ca ya ka dar, sa ha be ta ra-
fın dan her ge ce  fe cir do ğa na dek uy gu lan mış, on la rın da ayak la rı 
şiş miş ti. Nes he di ci ve ya ha fif le ti ci ayet ler na zil ol duk tan son ra 
da Hz. Pey gam ber, on la rı do laş mış ve Kur’ân oku ma,  dua et me, 
is tiğ far da bu lun ma  na maz kıl ma ve ben ze ri amel ler le her evin, 
arı ko va nı gi bi hum ma lı bir fa ali yet için de ol du ğu nu gör müş tü. 
Hz. Pey gam ber’i çok se vin di ren bu du rum, he men bü tün sa ha-
be nin ha ya tı bo yun ca ay nı tem poy la de vam et miş ti. Bun lar dan 
bir kaç ör nek ver mek is ti yo ruz:

Hz.  Ebu Be kir (13/634): Ge ce le ri et ki le yi ci se siy le oku du ğu 
Kur’ân ayet le ri birçok müş rik in sa nın İs lâm’la mü şer ref ol ma sı-
na ne den ol du ğu için, azı lı müş rik ler ta ra fın dan du ru ma en gel 
olun du ve Hz.  Ebu Be kir,  Ha be şis tan’a  hic ret et mek üze re  Mek-
ke’den ay rıl dı. “Se nin gi bi si hic re te zor lan maz!” de yip hi ma ye si-
ne alan ve onu ge ri çe vi ren İb nu’d-Da ği nne de müş rik le rin bas-
kı sı na da ya na ma yıp bir sü re son ra hi ma ye den vaz ge çin ce, Hz. 
 Ebu Be kir, an cak evi nin üc ra bir kö şe sin de ve ses siz bir şe kil de 
iba de ti ne de vam ede bil di.

 Me di ne’ye hic ret ten son ra, yi ne bir gün Hz. Pey gam ber, ev le-
rin ara sın da do la şır ken, onun na maz da çok ses siz bir şe kil de, 
Hz.  Ömer’in ise yük sek bir ses le Kur’ân oku duk la rı nı gör dü ve 
sa bah olun ca uy gun bir za man da ni ye böy le yap tık la rı nı sor du. 
Hz.  Ebu Be kir’den “Mü na cat ta bu lun du ğum (Al lah)’a du yu ru yo-
rum Ya Re sû lal lah!” ce va bı nı, Hz.  Ömer’den ise “He nüz uy ku ya 
tam dal ma yan la rı uyan dır mak ve şey tan la rı kov mak is ti yo rum.” 
şek lin de ce vap al dı. Bu nun üze ri ne Hz.  Ebu Be kir’e, se si ni bi raz 

137 Buharî, Nikah,1; Müslim, Nikah, 5; Neseî, Nikah, 4; Müsned, II, 158, III, 241.
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yük selt me si ni, Hz.  Ömer’e de se si ni bi raz al çalt ma sı nı em ret-

ti.138

Ve Hz.  Ebu Be kir, son an la rı nın yak laş tı ğı nı his se din ce, ken-

din den son ra ha li fe ola cak Hz.  Ömer’i ça ğı ra rak şu va si yet te 

bu lun du: “Ey  Ömer, Al lah’tan kork ve bil ki, Al lah’ın ge ce ye ri-

ne ge ti ril me si ge re ken hak la rı var, on la rı gün düz ka bul et mez; 

gün düz ya pıl ma sı ge re ken hak la rı var, on la rı da ge ce ka bul 

et mez.”139

Hz.  Ömer (23/644): Hz.  Ömer, ço ğu gün uyu ya cak  za man bu la-

ma dı ğı için, otur du ğu yer de uyuk la dı ğı olur du. “Hiç uyu maz 

mı sı nız?” di ye so ran la ra da “Gün düz uyu sam hal kın iş le ri ni 

gö re mem, ge ce uyu sam Al lah’tan ge le cek pa yım dan mah rum 

ka lı rım” der di.140

Hz.  Os man (35/655): Üçün cü ha li fe he men her gün  oruç tu tar 

ve çok azı ha riç, ge ce bo yun ca   iba det eder di. İbn Si rin, onun 

şe hid edil di ği za man ki du ru mu nu ha nı mı na so run ca “Bu ge ce yi 

bü tü nüy le Kur’ân oku ya rak ge çir di” ce va bı nı al mış tı.141

“Yok sa o, ge ce sa at le rin de  sec de ede rek, ayak ta du ra rak   iba-

det eden, ahi ret ten kor kan ve Rabb’inin rah me ti ni uman gi bi 

mi dir? De ki, “Bi len ler le bil me yen ler bir olur mu?” Doğ ru su 

an cak sağ du yu sa hip le ri öğüt alır.” (Zü mer, 39/9) me alin de ki aye tin 

onun hak kın da na zil ol ma sı142 ge ce iba de ti ne gös ter di ği has sa-

si ye tin, İla hî dil le ifa de si dir.

 Sel man-ı Fa ri sî (35/655):  Sel man-ı Fa ri sî, ge ce ka ran lı ğın da 

 na maz kıl ma ya baş lar, yo rul du ğun da ise dil le zik re der, yi ne 

yo ru lun ca ağ lar, bun dan da yo ru lun ca ayât ve aza met-i İla hiy ye-

yi  te fek kür eder di. Son ra ken di ken di ne “is ti ra hat et tin, hay di 

kalk!” der ve na ma za de vam eder di. Bir sü re  na maz kıl dık tan 

138  Tirmizî, Mevakît, 212; Ebu Davut, Tatavvu, 25.
139 İbnu’l-Cevzî,  Sıfatu’s-Safve, I, 264.
140 a. g. e. II, 382.
141 a. g. e. I, 302.
142 Vahidî, Esbabu’n-Nüzûl, 276.
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son ra “is ti ra hat et tin, ar tık zi kir yap!” der ve zik re baş lar dı. Böy le-

ce ge ce si ni hep  na maz, zi kir ve te fek kür le ge çi rir di.143

Bu ta vır la rın sa hi bi olan  Sel man-ı Fa ri sî ile  Ebu’d-Der da, Hz. 

Pey gam ber ta ra fın dan, ün lü  mu âhât (kar deş leş tir me) ola yın da, 

kar deş se çil miş ler di. Bir gün, kar de şi ni zi ya re te gi der ama, ev de 

bu la maz. Ha nı mı  Üm mü’d-Der da’yı, üs tü ba şı pe ri şan, es ki bir 

el bi se için de gö rün ce:

– “Ne dir bu ha lin?” di ye so rar.  Üm mü’d-Der da:

– “Kar de şi nin dün yay la bir işi ve il gi si yok tur, gün düz  oruç 

tu tar ge ce  na maz kı lar!” di ye ya kı nır. O sı ra da evin be yi,  Ebu’d-

Der da, içe ri gi rer. Kar de şi Sel man’ı se lam la yıp hal ha tır sor duk-

tan son ra, ye mek ha zır la yıp sof ra ya ko yar. Sel man:

– “Hay di be ra ber yi ye lim” de yin ce,  Ebu’d-Der da:

– “Ben oruç lu yum”ce va bı nı ve rir. O  za man  Sel man-ı Fa ri sî:

– “(Val la hi bu oru cu bo za cak sın!). Ve sen yi yin ce ye ka dar da 

ben ye me ye ce ğim,” de di.  Ebu Cu hey fe di yor ki, Ebu’d- Der da da 

(oru cu nu bo zup mi sa fi riy le) ye di. Ge ce olun ca Ebu’d- Der da ge ce-

nin ev ve lin de na ma za kalk mak is te di. Sel man,

– “Uyu!” de yip en gel ol du.  Ebu’d-Der da da uyu du. Son ra bir 

da ha kalk mak is te di. Yi ne Sel man,

– “Uyu!” di ye en gel ol du. Ge ce nin son la rı na doğ ru Sel man,

– “Ar tık şim di kalk!” de di. (Kalk tı lar, ab dest al dı lar),  na maz 

kıl dı lar. Na maz dan son ra Sel man  Ebu’d-Der da’ya, 

– “(Kar de şim!) Üze rin de mu hak kak ki, Rabb’inin bir hak kı 

var dır; ama ken di nin de böy le bir hak kı ol du ğu gi bi, ai le nin de 

bir hak kı var dır. (Hat ta mi sa fi ri nin de bir hak kı var dır). Do la yı-

sıy la her hak sa hi bi ne hak kı nı ver me li sin!” de di. 

Da ha son ra  Ebu’d-Der da, Hz. Pey gam ber’e ge lip olan la rı an la-

tın ca, Efen di miz,

143 Z. Kevserî, Altun Silsile, 47. 
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– “Sel man doğ ru su nu söy le miş tir” de di.144

Hz.  Zey neb (ö.20): Hz. Pey gam ber, bir gün mes ci de gi rin ce iki 
sü tun ara sı na çe kil miş bir ip gö zü ne çarp tı. “Bu ip ne yin ne si-
dir?” so ru su na, “ Zey neb’in ipi dir. Ge ce ayak ta  na maz kıl mak tan 
yo ru lun ca ona ası la rak de vam eder.” Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam-
ber, “Ha yır, böy le ol maz. Onu he men çö zün. Siz den bi ri niz zin de 
ol du ğu sü re ce na ma zı nı ayak ta kıl sın; yo ru lun ca da otu ra rak 
de vam et sin” de di.145

Efen di miz’in, yo ru lun ca bı rak sın git sin, de me di ği dik kat çek-
mek te dir.

 Ab dul lah b. Ömer (74/693): Ab dul lah’ın gör dü ğü rü ya ve 
Hz. Pey gam ber ta ra fın dan ya pı lan yo ru mu, yu ka rı da geç miş ti. 
Kö le si  Sa lim’in şe ha de tiy le  Ab dul lah b.  Ömer, o rü ya dan son ra 
ge ce nin az bir kıs mı ha riç hiç uyu maz dı. O, yat sı na ma zı nı ce ma-
at le kıl ma yı ka çı ra cak ol sa, ya nef si ne ce za ola rak ve ya ka çır dı ğı 
ce ma at se va bı nı kar şı la sın di ye, ge ce nin ge ri ka la nı nı iba det le 
ge çi rir di.146

 Şed dad b. Evs: Ya ta ğı na uza nın ca, saçta kav ru lan da ne gi bi, 
sa ğa so la kıv ra nır du rur du. Çok geç me den “Al lah’ım! Ce hen ne-
min deh şe ti be ni uyut mu yor” de yip, na ma za kal kar dı.147

 Hav le bt. Tu veyt: Hz. Ai şe an la tı yor: “Evi mi ze bir ka dın gel miş-
ti. Kalk tık tan son ra, Hz. Pey gam ber, kim ol du ğu nu sor du. “Ta nı-
mı yor mu su nuz ya Re sû lal lah; bu  Me di ne’nin en çok   iba det eden 
ka dı nı ola rak meş hur dur. Ge ce le ri hiç uyu maz!” de dim. Re sû-
lul lah, “Yeter! Bütün bunları anlatmana gerek yok.” de yip şöy le 
de vam et ti: “Si ze dü şen, gü cü nü zün yet ti ği ka da rı nı yap mak tır. 
Yok sa, Al lah hak kı için, siz usan ma dık ça Al lah usan maz!” Za ten 
O’nun en çok sev di ği   iba det, az bi le ol sa de vam lı ola nıy dı.”148

144 Buharî, Savm, 51.
145 Buharî, Teheccüd, 18; Müslim, Müsafirîn, 219; Ebu Davut, Tatavvu, 18; Neseî, Kıyamu’l- 

Leyl, 17;  İbn Mace, İkame, 184; Müsned, III, 101, 184.
146  Ebu Nuaym, Hilye, I, 304.
147 a.g.e. I, 264.
148 Buharî, İman, 32, Teheccüd, 18; Neseî, İman, 29, Kıyamu’l- Leyl, 17;  İbn Mace, Zühd, 28; 

Müsned, VI, 51.
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Ge ce le ri hiç uyu ma mak, fıt ra tı zor la mak ve ye nil gi yi, da ha 
işin ba şın day ken ka bul len mek de mek ti. Hz. Pey gam ber bu nun 
yan lış lı ğı nı or ta ya koy du ama, in san gü cü nü aş ma yan ge ce iba de-
ti ne de vam edil me si ge rek ti ği ni de, ve ciz bir şe kil de ifa de et ti.

 İbn Me sud (32/652): Uzun bir sü re,  na maz ve ben ze ri iba det-
ler le  ge ce yi ih ya et tik ten son ra,  se her vak tin de el le ri ni kal dı rır 
ve şöy le  dua eder di: “Al lah’ım! Be ni da vet et tin, ica bet et tim. 
Ba na em ret tin, ye ri ne ge tir dim. Şu  an  se her vak ti dir. Be ni af fet!” 
Ne den  se her vak ti ne işa ret et ti ği so ru lun ca, şu ce va bı ve rir di: 
“Çün kü Hz. Ya kub da ço cuk la rı na, ‘son ra si ze is tiğ far da bu lu na-
ca ğım’ (Yû suf, 12/98) de yip is tek le ri ni  se her vak ti ne er te le miş ti.”149

 Bi lâl-i Ha be şî (ö.20): Ge rek ken di ba şı na, ge rek se ai le fert le riy-
le,  ge ce yi ih ya et tik ten son ra, ezan oku mak üze re ca mi ye gi der-
ken, şu mıs ra la rı yük sek ses le söy lü yor du:

“Ey uy ku da olan lar uya nın! Fe cir ay dın lı ğı, ka ran lı ğı boğ du. 
Ey uy ku da olan uy ku nu terk et. Çün kü ge ce hız lı ca yok ol ma ya 
gi di yor. Ey uy ku su ken di si ni ku şat mış ki şi, sen uyu yor sun ama 
Rabb’in hiç uyu mu yor. Rabb’in se ni, di va nı na da vet edi yor. Sen 
de O’n dan  mağ fi ret di le. Efen di miz olan Mus ta fa’ya sa lât ol sun. 
Bi zi hi da ye te gö tü ren Ah med’imiz dir, O’na se lam ol sun.”150

B. SE LEF-İ SA LİHÎ NİN GE CE İBA DE Tİ NE YAK LA ŞI MI

İs lâm ta ri hi bo yun ca bir züm re, âde tâ ak la dur gun luk ve re-
cek, en gin   iba det ör nek le ri or ta ya koy muş tur. Sa de ce  ta sav vuf 
eh li de ğil, hem halk tan hem de elit ta ba ka de ni len ve de ği şik  ilim 
dal la rıy la uğ ra şan şa hıs lar dan bir çok kim se yi, bun lar ara sın da 
gör mek müm kün dür. Ha li fe ve pa di şah la ra va rın ca ya ka dar, ida-
rî gö rev ya pan kim se ler den de bu âbid ler or du su na ka tı lan lar, 
azım san ma ya cak bir ye kün oluş tu rur lar. 

Ba zı kim se ler, bu şa hıs la rın, İs lâm’ın her kes ta ra fın dan ya şa-
na bi lir  or ta yol ol ma vas fı nı ze de le dik le ri ni ile ri sü rer ken, di ğer 

149 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, I,405.
150 İ.Hakkı,  Marifetname, 313.
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ba zı la rı da bu id di anın doğ ru ol ma dı ğı nı, Hz. Pey gam ber ve as ha-

bı nın ha ya tın dan ör nek ler ve re rek, açık la ma ya ça lış mış lar dır.151

Ya pı lan iba det ler için de,  ge ce yi ih ya ve  oruç şüp he siz baş ta 

ge lir. “Ge ce ka im gün düz sa im” tü rü ta bir ler, bu ger çe ğin ve ciz 

şe kil de di le ge ti ri li şi dir. 

Ta ba kât (bi yog ra fi) ki tap la rı, ömür le ri nin bü yük bir kıs mı nı, 

ge ce hiç uyu ma dan ge çi ren, do la yı sıy la yat sı ab des tiy le sa bah 

na ma zı nı kı lan kim se ler den söz eder ler. Me se la şu isim ler bun-

lar dan dır:  Sa id b. Mü sey yeb (90/709), Saf van b. Sü leym, Fu dayl 

b. İyad (185/801),  Vü heyb b. el-Verd (153/770),  Vehb b. Mü neb bih 

(114/732),  Ta vus b. Mü neb bih,  Re bi b. Hay sem (67/686),  Ha kem 

b. Uyey ne,  Ebu  Sü ley man ed-Da ra nî (215/830),  Ali b. Bek kar,  Ebu 

Ubey dil lah el-Hav vas,  Ma lik b. Di nar (131/748),   Sü ley man et-Tey-

mî, Ye zid b. Rek kaş (120/737),  İmam-ı Azam (150/767) vb.152

Bu âbid ler or du su nun te mel özel lik le rin den bi ri, gös te riş ten 

ka çın mak ol du ğu için, çok la rı nın ge ce iba de ti ne mut ta li olu na-

ma mış tır. Çün kü na fi le iba det ler de giz li lik ön de ge lir.153 Ki mi si 

ge ce bo yun ca   iba det et ti ği hal de, sa ba ha ya kın sa at ler de se si ni 

yük sel tir, ye ni kalk mış ha va sı nı ve rir di;154 ki mi si de uy ku suz-

luk ve göz ya şı nın iz le ri ni sil mek için gün düz göz le ri ne sür me 

çe ker di.155 Ada mın bi ri,  Te mim-i Da ri’ye (40/660) “Ge ce ne 

şe kil de  na maz kı lı yor sun?” di ye so run ca  Te mim-i Da ri kız mış ve 

“Al lah’a ye min ede rim, ge ce ka ran lı ğın da giz li kıl dı ğım iki re kat 

na ma zı, baş ka la rı na an la tı lan bü tün ge ce nin ih ya sı na ter cih ede-

rim” ce va bı nı ver miş ti.156

Bu züm re nin ge ce iba de ti ne ait söz ve hal le rin den birkaç 

ör nek ver mek is ti yo ruz. Ay rı ca bu bö lü mün dı şın da ye ri gel dik çe 

151  Abdulfettah Ebu Gudde’nin tahkikiyle yayınlanan, İmam Leknevî’ nin İkametu’l-Hücce 
ala Enne’l-İksare fi’t-Taabbüdi Leyse bi Bid’a adlı eseri, böyle bir iddiaya cevap olarak 
yazılmıştır. Kahire, 1410.

152 Mekkî, Kûtu’l -Kulûp, I, 37.
153 bk. Müslim, Müsafirîn, 29;  İbn Mace, Salât, 186.
154 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, III, 292.
155  Ebu Nuaym, Hilye, V, 41, a.g. III, 112.
156 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, I, 739.
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ve mü na se bet düş tük çe se lef-i sa li hî nin söz ve hal le rin den ör nek-
ler ver me ye gay ret ede ce ğiz.

 Vey se’l-Ka ra nî (37/657):  Vey se’l-Ka ra nî, ak şam olun ca, ba zan 
“Bu ge ce rü kû ge ce si dir.” de yip sa ba ha ka dar rü kûy la   iba det eder-
di; ba zan da “bu ge ce  sec de ge ce si dir” de yip sa ba ha ka dar  sec de 
ile   iba det eder di.157

 Ha san-ı Bas rî (110/728): “Ge ce iba de tiy le, Al lah yo lun da mal 
har ca mak tan da ha zor ve de ğer li bir şey bil mi yo ruz.”158

  Mu ham med İk bal (ö.1938): “Al lah’a  hamd ede rim ki, on beş 
yir mi se ne  İn gil te re’nin o loş, ka ran lık, is li ve pis ha va sı al tın da 
kal ma ma rağ men te hec cü dü mü terk et me dim.” 

Re bi b. Hey sem (67/737): Re bi’nin an ne si “Yav rum! Sen hiç 
uyu maz mı sın?” de yin ce, “An ne ci ğim, ge ce be lâ la rın dan kor kan 
kim se nin uyu ma ma sı ge re kir” ce va bı nı ve rir di.159 

 Sa bit el-Bü na nî (127/737):  Şey ban b. Cisr, ba ba sın dan şu ola yı 
nak le di yor: Ken di sin den baş ka ilah ol ma yan Al lah’a ye min ede-
rim,  Hu meyd et-Te vil ile be ra ber  Sa bit el-Bü na nî’yi iki miz me za-
rı na in dir dik. Ce se din üze rin de ker piç le ri dü zel tir ken bir ker piç 
dü şü ver di. Bir bak tım ki, Sa bit  na maz kı lı yor. Ya nım da ki ar ka-
daş sus mam için işa ret et ti. Da ha son ra kı zı na gi dip ba ba sı nın 
ha yat ta ne ler le meş gul ol du ğu nu sor duk. “Ni ye so ru yor su nuz?” 
de yin ce, gör dük le ri mi zi an lat tık. Kı zı, “Ba bam, el li yıl bo yun ca 
 ge ce yi ih ya eder ve  se her vak tin de el le ri ni kal dı ra rak, “Al lah’ım, 
eğer ka bir de bi ri le ri ne  na maz kıl ma yı na sip ede cek sen, ba na da 
na sip et!” di ye  dua eder di”, ce va bı nı ver di. “Ge ce iba de tin den 
da ha zevk li bir şey bil mi yo rum!” sö zü de ona ait tir.160

 Man sur b. Mu’te mir: Man sur’un ba yan bir kom şu su be kar 
kı zıy la be ra ber ka lı yor lar dı. Ge ce ha va ka ra rın ca an ne kız bir lik te, 
uyu mak için da ma çı kar sa ba ha ya kın, ala ca ka ran lık ta aşa ğı iner-
ler di. Do la yı sıy la kız, ka ran lık ta tam se çe me di ği için, kom şu nun 

157  Ebu Nuaym,   Hilye, II, 87; Şa’ranî, Tenbihu’l-Muğterrin, 115.
158 İbn Harrat, es-Salat ve’t-Teheccüd, 298.
159 a.e. II, 114.
160 a.g. II, 319; İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, III, 263.
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da mın da bir di rek gö rür dü. Man sur ölün ce kız, “An ne ci ğim, kom-
şu mu zun da mın da ki di re ğe ne ol du!” di ye sor du. An ne, “Kı zım 
o di rek de ğil di, evin re isi olan Mu’te mir idi, ve fat et ti!” ce va bı nı 
ver di. Her ge ce sa bah la ra ka dar ayak ta durup   ibadet et tiği için 
kız cağız, onu direk san mış tı. 

 Zaide an latıyor: “ Man sur b. Mu’temir, öm rünün alt mış sene-
sinin gün düzünü  oruç, gecesini ibadet le geçir di. Göz yaş ları hiç 
dur maz dı. An nesi ona,“Yav rum, sen adam mı öl dür dün ki, bu 
kadar ağ lıyor sun?” deyin ce, “Nef sin bana yap tık larını ben bili-
rim!” der, devam eder di. Sabah olun ca gözüne sür me çeker, 
başına yağ ve koku sürer, saç larını iki tarafa tarar, hal kın arasına 
öy le çıkar dı.161

 Fudayl b. İyaz (185/810): Fudayl, mes cidine bir hasır serer 
ve namaza durur du. Yorulun ca hasırın üzerine uzanır uyur du. 
Hasırın sert liğin den ötürü, az son ra uyanır, ibadete devam eder-
di. Yorulun ca yine hasıra uzanır dı.. Bu şekil de,   ibadet edip din-
lenerek, sabah lar dı.162

  Fatıma bt. M. b. Mün kedir: Bu âbide, gün düz lerini oruç lu 
geçirir di. Gece olun ca, iç ler par çalayan bir inil tiy le, “Gece sakin-
leş ti, karan lığa karış tı, her sev gili sev diğine sığın dı, ben de Senin-
leyim, beni ateş ten koruyacağını umuyorum,” der di.163

 Uc rede: Gece olun ca  Uc rede, güzel el biselerini giyer, başını 
ör ter ve namaz gâhına geçer,  seher vak tine kadar  namaz kılar dı. 
Son ra da  fecir doğun caya kadar  is tiğ far eder di.164

 Habibe: O da yat sı namazını kıl dık tan son ra, hazır lığını 
yapar, namaz gâha geçer ve el lerini kal dırarak “Al lah’ım, yıl dız-
lar par lamaya baş ladı, göz ler uy kuya dal dı, padişah lar kapılarını 
sür meledi, senin kapın ise ar dına kadar açık bulunuyor; her kes 
sev diğiy le baş başa kal dı ve iş te ben, huzurun dayım!” şek lin de 
 dua eder di.165

161 a.g. V, 40; İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, III, 112; Şa’ranî, Tenbihu’l-Muğterrin, 114. 
162 a.g.  II, 238.
163 a.g.  II, 202.
164 a.g.  IV, 31.
165 a.g.  IV, 32.
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Riyah’ın Hanımı: Riyah an latıyor: “Bana çok değer li bir 

kadın dan sözedil di. Ben de talip olup onun la ev len dim. Her 

gece, yat sı namazını kıl dık tan son ra süs lenir, koku sürünür, 

güzel el biselerini giyer ve kar şıma gelerek, “Bana ih tiyacın var 

mı?” der di. Evet der sem, gelir koy numa girer di, yok der sem, o 

el biselerini çıkarır, namaz lık larını giyer ve sabah layın caya kadar 

ibadet le uğ raşır dı. İş te bu kadın beni fet het ti.”166

 Sılat b. Eşim: Gecesini, mezar lık ta   ibadet ederek geçirir di. 

Bazen genç ler ona uğ rar, takılır lar dı. On lara, “Söy leyin bakalım, 

uzun bir sefere çıkan bir kafilenin, gün düz yol ları kesil se (dün ya 

meş galeleri on lara en gel ol sa), on lar da gecelerini  uy ku ile geçir-

seler, ne  zaman varacak ları yere ulaşır lar?” der, veciz bir şekil de 

gece ibadetinin gerek liliğine işaret eder di.167

 Said b. Cübeyr (95/713): Geceleri öy le ağ lar dı ki, sonun da göz-

lerini kay bet ti. Gece namaza durun ca çok Kur’ân okuduğu için, 

direk zan nedilir di.168

  Amr b. Ab dil lah (124/741): Ebu İs hak, yaz gecelerini tamamıyla 

ibadet le geçirir di; kışın ise, gecenin ilk ve son saat lerin de kal kar, 

arada bir süre din lenir di.169

Süf yan-ı Sev rî (161/777):  Ab dur rah man b. Meh di, “Süf yan’dan 

daha yuf ka yürek li kim seyi gör medim.” der ve söz lerine şöy le 

devam eder: “Onu, birçok gece gözet ledim. Sadece ilk saat ler de, 

az bir süre uyuduğuna şahid ol dum. Son ra ir kilerek, kor ku için-

de kal kar ve “ Cehen nem, cehen nem...  Cehen nem en dişesi beni 

uy kudan, dün ya zevk lerin den alıkoyuyor!” der, ab des tini alır 

son ra, “Al lah’ım, söy lemeye gerek yok, Sen ih tiyacımı gayet iyi 

bilir sin! Sadece beni cehen nem den korumanı diliyorum.” şek lin de 

 dua eder di.170 Ebu Yezid de “Süfyan-ı Sev rî, gün düz ol duğun da, 

166 a.g.  IV, 44.
167 a.g.  III, 216.
168 a.g.  III, 77.
169 a.g.  III, 105.
170 a.g.  III, 149.
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gece namazın da ayak larına biriken kanın geri dön mesi için, başı-
nı yere koyup ayak larını duvara yas lar dı” der.171

Seriyü’s-Sakatî (257/870): “Manevî fay da ve haz ların gece in di-
ğini gör düm” diyen Seriyü’s-Sakatî, gece olun ca ibadete koyulur, 
takat sız düşün ce de in leme ve ağ lamaya baş lar dı.172

 Üm mü’d-Der da:  Yunus b. Mey sere, “Üm mü’d- Der da’ya uğ ra-
dığımız da, yanına gelen bazı kadın lar la sabah lara kadar   ibadet 
et tik leri için, ayak larının şiş tiğini gör dük” der.173

 Cev here:  Cev here, rüyasın da (cen net te) kurulu bir çadır gör-
müş ve kime ait olacağını sor muş tu. “Kur’ân’la sabah layan lara” 
cevabını alın ca, o gün den son ra geceleri uyumadı.174

Rabiatu’l- Adeviy ye (185/804): Rabia gecenin büyük bir kıs mını 
ibadet le geçirir di. Gün ağarır ken şafak gök yüzünü al tın ren gine 
boyayana kadar,   ibadet et tiği köşede hafif bir uy kuya dalar dı. 
Kor kuy la uyan dığın da, “Ey  gönül daha ne kadar uyuyacak sın ve 
ne  zaman uyanacak sın? Yakın da öy le bir uyuyacak sın ki,  İs rafil 
sûra üf leyene kadar uyanamayacak sın” der di.175

Süf yan-ı Sev rî an latıyor: “Rabia’yı ziyarete git miş tim. Ben bir 
köşede şafak sökün ceye kadar   ibadet eder ken onun da bir baş ka 
köşede sabaha kadar ibadet le uğ raş tığına şahit ol dum. “Bütün 
geceyi ibadet le geçir memizi lut feden Al lah’a, bunun şük rünü nasıl 
eda edeceğiz?” dedim, “Yarın  oruç tutarak” cevabını ver di.176

Rabia geceleri, tepeye çıkıp şöy le  dua eder di: “Rab bim! Yıl-
dız lar par lıyor. İn san ların göz leri kapalı, sul tan lar kapılarını sür-
meledi, her aşık sev gilisiy le baş başa kal dı. İş te ben de huzurun-
dayım.” Son ra namaza baş lar,   seher vak ti girin ce yine el lerini 
kal dırır ve şöy le der di: “İlahî, gece geç ti, gün ağar dı. İbadet lerimi 
kabul edip et mediğini bil meyi nasıl is ter dim! Bana tesel li ver, 
çün kü Sen’den baş ka kim se bana tesel li veremez. Bana hayat 

171 İbn Ebî Hatim, el-Cerh ve’t- Ta’dil, I, 95.
172  Ebu Nuaym, Hilye,  II, 375.
173 a.g.  IV, 296.
174 a.g.  II, 521.
175 İbn Hallikan, Vefayat, I, 34.
176 Attar, Tezkire, 233.
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ver din, beni rızık lan dır dın, kapın dan kov san da Sen’den vaz geç-
mem, kal bim de sadece Sen’in aş kını taşıyorum.”177

 Lok man Hekim:  Oğ luna yap tığı vasiyet ler arasın da şu da var-
dı: “Yav rum, horoz sen den akıl lı ol masın. Çün kü horoz hiç şaş-
madan her   seher vak ti öter, oy sa sen, o saat ler de uyuyor sun.”178

 Atebetu’l-Gulam: Tev be edip es ki hayatını ter kedin ce gece 
gün düz yoğun bir şekil de   ibadet et meye baş ladı. Bazen yeme-
iç meye bile vakit bulamıyor du. An nesi, şef kat duy gularıy la, “ken-
dine biraz acısan..!” deyin ce, şu cevabı verir di: “Bırak an neciğim, 
son suz bir hayat için kısa ömür de yorulayım!”179

 Kasım el-Cuî: “Din  verâ’dan ibaret tir. En fazilet li   ibadet, 
gece kalk mak için çekilen  çile ve yapılan ibadet tir. Cen netin en 
selamet li yolu ise  kalp selametidir.”180

 Şumeyt b. Ac lan: “Al lah mü’minin kuv vetini kas larına değil 
kal bine yer leş tir miş tir. Bak maz mısınız yaş lı adam güç süz görün-
mesine rağ men gece   ibadet eder, gün düz de  oruç tutar. Hal buki, 
genç ler bunu yapamıyor lar.”181

C. DÖRT MEZ HEP İMAMININ TAV RI

Son olarak mez hep imam larımızın gece ibadet lerin den ve 
geceyi nasıl ih ya et tik lerin den söz et mek is tiyoruz.

 Ebu Hanife (150/767): Fıkıh,   ibadet,  verâ ve cömert liği bir arada 
başarıy la yürüten nadide şah siyet  Ebu Hanife, is tememesine 
rağ men, gece ibadetiy le de meş hur olan lar dan dı. Gece çok uzun 
süre ayak ta kalarak  namaz kıl dığı için direk adı veril miş ti. Kırk 
beş sene boyun ca yat sı ab des tiy le sabah namazını kıl dığı ak tarıl-
mak tadır. Bu uy gulamaya, yol da gider ken, bir şah sın yanın-
dakine, “iş te şu giden, yat sı ab des tiy le sabah namazı kılan  Ebu 
Hanife’dir!” demesi üzerine baş ladığı da rivayet ler arasın dadır. 
Bazen sabah lara kadar ağ layarak bir ayeti tek rar eder di.

177  Gazalî, İhya, IV, 353.
178  Gazalî, Eyyuha’l- Veled, 112.
179 A.Şa’ranî, Tenbihu’l- Muğterrin, 115.
180  Nevevî, Büstanu’l- Arifîn, 34.
181 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, II, 341.
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 İmam-ı Azam’ın cariyesi bize şu bil giyi de ver mek tedir: “ Ebu 
Hanife’yi tanıdığım gün den beri, gece yas tığa başını koyup uyu-
duğuna şahit ol madım. Yaz ay ların da öğ le ile ikin di namaz ları 
arasın da, kış ay ların da ise, mes cidin de ve sadece gecenin ilk saat-
lerin de uyur du.”182

 Malik b. Enes (179/785):  İh las,  sabır ve tak vasıy la meş hur olan 
 İmam Malik, il min çok rivayet le değil, Al lah’ın kal be at tığı nur la 
el de edil diğini ve an cak bu nur la iyi ve kötünün tef rik edilebile-
ceğini söy ler di.183 Geceleri çok Kur’ân okur, bazan da bir ayete 
takılır sabaha kadar tek rar eder di. 

 Eş heb b. Ab dilaziz an latıyor: “Bir gün halk uyuduk tan son ra 
dışarı çık tım.  Malik b. Enes’in evinin önün den geçer ken, namaza 
dur duğunu gör düm. Fatihayı bitir dik ten son ra Tekasür sure-
sini zamm-ı sure olarak okumaya baş ladı. “O gün nimet ler den 
sorulacak sınız” ayetine gelin ce uzun uzun ağ lama ya baş ladı. 
Tek rar lıyor ve ağ lıyor du. Öy le katıla katıla ağ lıyor du ki, yerine 
getir mek için çık tığım ih tiyacıma gidemedim. Ben de onu din-
ledim. Bu durum sabaha kadar sür dü. Fecir yak laşın ca rükûa 
gidip namazını tamam ladı. Ben de eve gidip ab des timi al dım ve 
sabah namazı için camiye git tim. 

Gün ağar dık tan son ra et rafına bir  ilim hal kası oluş tu. Yak-
laşıp yüzüne bak tım,  nur saçıyor du. O  zaman “Gece nama zı çok 
olanın, gün düz yüzü nur lu olur” hadisini hatır ladım.184

 İmam Şafiî (204/819): Gecesini en iyi şekil de değer len diren şah-
siyet ler den biri de  İmam Şafiî’dir. Hayatın dan söz eden hemen 
bütün tabakât kitap ları, onun geceyi üçe böl düğünü, ilk saat lerin-
de kitap te’lif et tiğini, diğer üç te birin de  namaz kıl dığını ve son 
saat lerin de de din len diğini, it tifak halin de kay deder ler.

 Kerabisî, bazen  İmam Şafiî’nin yanın da gecelediğini söy-
ledik ten son ra şöy le devam diyor: “Gecenin üç te biri kadarını 
namaz la geçirir di. El li rekat  namaz kılar dı, bazen bunu yüze 

182  Zehebî, el-İber, I, 214;  Zehebî, Menakıbu İmam Ebî Hanife, 21; Münavî, el-Kevakip, I,175.
183 Münavî, a.g.e., I, 158.
184 İbn Harrat, es-Selat ve’t- Teheccüd, 278.
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tamam ladığı da olur du. Kur’ân okur ken bir azap ayeti geçecek 
ol sa, Al lah’a sığınır dı. Rah met ayet leri geçin ce de Al lah’tan rah-
met dilenir di. Ramazan ayın da Kur’ân okumayı ar tırır ve alt mış 
hatim yapar dı.”185

 Ah med b. Han bel (241/855):  İmam Şafiî onun şu sekiz konuda 
dev rinin imamı ol duğunu bil dir mek tedir: Hadis, fıkıh ve gramer 
bil gisin de, Kur’ân ve sün nete uy mada,  fakr,  zühd ve verâda.186 
Nitekim, Zühd dev ri klasik leri arasın da sayılan Kitabu’z-Zühd 
onun dur.

 Ebu Bekir el-Mer vezî, “Ebu Ab dil lah’la beraber dört ay as ker lik 
yap tım, ne gece kıyamını ne de gün düz okuyuşunu ter k et medi” 
der.  Ebu İs met el-Bey hakî ise, şun ları an latıyor: “Bir gece  Ah med 
b. Han bel’e misafir ol dum. Yanıma bir mik tar su koy du. Sa bah-
le yin su yu kul lan ma dı ğı mı gö rün ce, hay ret için de,“Süb ha nal lah! 
 İlim tah sil eden kim se, na sıl vird siz ola bi li yor!” de di.187

D. TARİKAT LAR DA GECE İBADETİ

Tarikat lar Hz. Pey gam ber ve as habının yap tığı bazı   ibadet 
ve uy gulamaları sis tem leş tir mek le de temayüz et miş ler dir. O 
dönem de nüve şek lin de var olan bazı husus lar, for müle edil miş, 
sis tem leş tiril miş tir.  Zikir baş ta ol mak üzere  seyr u sülûk boyun-
ca ve daha son ra uy gulanan birçok manevî eğitim metodu ve 
un suru bun lara ör nek tir.

Gece ibadetine, tabir yerin de ise, zir ve seviyede yer veren 
 tasav vuf eh li ol muş tur. An cak tarikat lar da şeyh lerin mürid lerine 
tav siye ve talim et tik leri, al tını çizerek söy lüyoruz, tarikata has 
fark lılık lar taşıyan ve sis tem li bir gece ibadetinin tefer ruat kıs-
mını tes bit edemedik. Ulaşabil diğimiz,  ev rad ve âdâp kitap ların-
da, gece ibadetine dair tav siyeler ol mak la beraber, sis tem li ve 
az çok o tarikata göre fark lılık ar z edebilecek bir gece ibadetinin 
tefer ruatın dan söz edil mediği göze çarp mak tadır. Mesela,  Nak şî, 

185 İbn Teğerrî, en-Nücumü’z- Zahire, II, 176; İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, II, 255.
186 Ebu Ya’la, Tabakatu’l- Henabile, I, 5.
187 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, II, 239.
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 Kadirî, Şazelî veya  Rifaî tarikatına men sup bir müridin “bizim 
tarikata göre gece şu saat te kal kıl ması, sırasıy la şu iş lerin yapıl-
ması, şu kadar  tehec cüd namazı kılın ması, ar kasın dan şun ların 
yapıl ması gerekir veya daha uy gun dur” diyebilecek net lik te bir 
bil giye ulaşamadık.

Eğer bu tes bitimiz doğ ru ise, kanaatimize göre bunun sebebi 
şu ol malıdır:

Gece ibadeti, çalış mamız da nis beten de ol sa or taya koy du ğu-
muz gibi, ayet hadis ve sahabe tat bikatın da et raf lı bir şekil de 
iş len miş ve uy gulan mış tır. Biraz daha ileri giderek, diğer farz, 
vacip ve sün net ibadet ler gibi sis tem leş tiril miş tir, diyebiliriz. 
Dolayısıy la, tarikat ların sis tem leş tir me adına buna ek leyecek leri 
bir şey ol madığı için, mür şid ler, mürid lerine ayet, hadis ve tat-
bikat ları ak tar mak ve bu konuda teş vik et mek le yetin miş ler dir. 
Bu nok ta ay rıca gece ibadetinin din deki yer ve önemine de işaret 
et mek tedir. 

Ay rıca, tarikat ların özel lik lerin den biri olan mür şidin mürid le 
vicahî görüşüp durumuna göre ders ler, vird ler ver mesi de buna 
ek len melidir. Yani her salik şey hinin ver diği öl çüler de, diğer vird-
ler gibi, gece ibadetini de tat bik et mek tedir, denilebilir.

Bunun la bir lik te, bazı tarikat lar daki uy gulamalar la il gili şu 
bil gileri de ver meden geç mek is temiyoruz.

 Ah med er- Rifaî (578/1183) mürid lerine şu tav siyede bulunur-
du: “Yav rularım! Size gecenin son üç te birin de uyan mayı tav-
siye ederim, bunu kaçır mayın. Çün kü her gecenin bu vak tin de 
gök ten, dağıtıl mak üzere, manevî hediyeler iner. Bu hediyeler de 
kalp leri ih ya eden şey ler bulun mak tadır. O saat ler de uyanık olan-
lara dağıtılır. Uyuyan lar ise mah rum kalır.”188

Baş ka bir tav siyesin de ise, 12 rekat  tehec cüd kılın masını, 
en azının ise dört rekat ol duğunu belirt miş tir.189  Ah med er-
 Rifaî’nin cuma gecesine ait vir di ise şöy le idi: Kur’ân’dan bir defa 

188 Şa’ranî, el-Enavaru’l- Kudsiyye, I, 81.
189  Rifaî, el-Maarifu’l- Muhammediyye, 124.
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Yasin sûresi, yedi defa A’la sûresi; yüz defa el-Es mau’l-Hüs na, 
bin defa tev hid kelimesi 225 defada da şu  dua: Al lah’ı  tes bih ede-
rim, O’na  hamd ederim. O’ndan baş ka ilah yok tur. O en büyük-
tür. Yüce ve azamet sahibi olan Al lah’ın ver diğinin dışın da veya 
O’na dayanıl madan hiç bir güç ve kuv vet yok tur.190 

Nak şîlerin bazı kol ların da  tehec cüd namazı al tı rekat kılınır-
ken191 bazıların da on bir rekat olarak kılın mak ta ve şöy le 
uy gulan mak tadır: İlk sekiz rekât ta zamm-ı sûre olarak Yasin 
sûresi (sekize bölünerek) bitirilir. Dokuzun cu rekât ta A’la sûresi, 
onun cu rekât ta Kafirûn sûresi, on birin ci rekât ta ise  İh las, Felak 
ve Nas sûreleri okunur. Namaz dan son ra üç defa, süb hane Rab-
biye’l-kud dûs duası, Al-i İm ran sûresinin son on ayeti, 70  is tiğ-
far, 100 salâvat ve 100  İh las okunur.192

 Ak şem sed din (863/1459)’in ev radı ise şöy le veril mek tedir: Tehec-
cüd namazı oniki rekat; Kur’ân’dan  vird, Elif Lam Mim ( sec de), 
Yasin, Duhan, Ha Mim, Fetih, Vakıa, Tebareke, Am me sûreleri; 
 Zikir, Lailaheil lal lah; Tefek kür fi acaibi’l-kud re ve  münacat.193

Diğer şeyh ve mür şit lerin de ben zeri ev radı bulun mak tadır.

190 a.g. 94.
191 O. B. Erzurumî, Gülzar-ı Saminî (Sohbetler), II, 465.
192 S. S. Arvasî, Mineh, 13.
193 Harirîzade M. Kemaleddin, Tıbyan, II, 174; H.K. Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdaî, 230.
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GE CE İBA DE Tİ NİN KAP SA MI

Ge ce iba de ti de ni lin ce ak la  te hec cüd na ma zı gel mek te dir. 
Kur’ân’da “Ge ce  te hec cüd kıl!” ( İs ra, 17/79) şek lin de bir em rin 
zik re dil miş ol ma sı, böy le dü şün me nin baş ta ge len se be bi ol ma-
lı dır. An cak, na ma zın dı şın da, Kur’ân oku ma,  dua ve is tiğ far da 
bu lun ma,  göz ya şı dök me,  ilim tah sil et me ve Al lah’ın ayet le ri-
ni  te fek kür gi bi, de ği şik fa ali yet ler de  ge ce ame li kap sa mın da 
dü şü nü le bi lir. Ni te kim “Ge ce nin bir kıs mın da, onun la (Kur’ân), 
Sa na mah sus bir  na maz kıl mak üze re kalk” ( İs ra, 17/79) aye tin de-
ki za mi rin Kur’ân’a ra ci ol ma sın dan ötü rü, te hec cüd de  na maz 
kıl ma nın de ğil, Kur’ân oku ma nın ön de gel di ği ni söy le yen ler de 
ol muş tur.194

De ği şik yön le riy le  dua,  is tiğ far ve ta zar ru nun, do la yı sıy la da 
göz ya şı nın da bu fa ali yet ler ara sın da ol du ğu, açık ça ve ya işa re-
ten ayet ve ha dis ler den an la şıl mak ta dır.

Bun dan yo la çı ka rak biz de, ge ce iba de ti ni  na maz kıl ma ve ya 
Kur’ân oku may la sı nır lı tut ma yıp, gi riş te de de ğin di ği miz gi bi, 
 kur bi yet sa yı la bi le cek fa ali yet le ri birkaç baş lık al tın da ele al ma yı 
uy gun gör dük.

A. HER MÜS LÜ MAN VİRD SA HİBİ DİR 

Fıt rat di ni İs lâm, ge niş an la mıy la, ya ra tı lan la rın Ya ra tan 
kar şı sın da ta kın dık la rı ta vır dır. Kur’ân bu tav ra  tes bih,  hamd 
ve  sec de gi bi isim ler ver mek te dir. (Ra’d, 13/13,  İs ra, 17/44, Nur, 24/41) 

194 Zemahşerî, Keşşaf, II, 462; İbn Kesir, Tefsir, III, 54; Kurtubî, Tefsir, X, 308. bk. Hüseyin 
Atay, Kur’ân’a Göre Araştırmalar I, 71-75.
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Ve ri len ler, ge nel kav ram olan du anın çe şit le ri sa yı lır lar. Hat ta 
İs lâm’ın gün de beş ay rı va kit te ic ra sı nı em ret ti ği  na maz iba de ti-
ni kar şı la mak üze re Kur’ân ve Ha dis te kul la nı lan sa lât ta bi ri nin 
esas an la mı da du adır. Tak dis,  sec de,  tek bir,  hamd ve  şü kür kav-
ram la rın da da yak la şık mâ nâ lar bu lun mak ta dır.195 Kı sa ca sı, 
Hz. Pey gam ber’in ifa de siy le iba de tin özü du adır.196

Be lir li bir vak te bağ lı ol ma yan en ide al  dua şek li ise, zi kir dir. 
Kur’ân’ın üze rin de ıs rar la dur du ğu ko nu lar dan bi ri olan zi kir, 
müş tak la rıy la bir lik te 256 yer de geç mek te dir. Kur’ân’da ge nel lik-
le lû gat an lam la rı na uy gun bir şe kil de Al lah’ı an mak, O’nu da ima 
ha tır la yıp hiç unut ma mak mâ nâ la rı na kul la nıl dı ğı gi bi,  na maz 
(An ke but, 29/45, Cu ma, 62/9) ve Kur’ân (Hicr, 15/9) gi bi an lam lar da da 
kul la nıl mış tır. Üç sû re de zikr-i ke sir em ri var dır. (Al-i İm ran, 3/41; 

Ah zab, 33/41-42; Cu ma, 62/10) Bir ayet te mü’min le rin ayak ta, otu ra rak 
ve yan la rı üze re yat mış ken Al lah’ı zik ret ti ği be lir til mek te dir. (Al-i 

İm ran, 3/191) Bir ayet te “için den yal va ra rak ve kor ka rak, aşi kâ re 
ol ma yan ha fif bir ses le Rabb’ini  an da, ga fil ler den ol ma” (A’raf, 

7/205) la fız la rıy la an la tı lan zik rin, gaf le tin zıd dı ol du ğu “Unut-
tu ğun da he men Rabb’ini  an” (Kehf, 18/24) aye tiy le te yid edil mek-
te dir. Bir ayet te “Dün ya ma lı ve ço luk ço cu ğun, in sa nı Al lah’ın 
zik rin den alı koy ma ma sı” (Mü na fi kûn, 63/9) em re di lir ken, bir baş ka 
ayet te ti ca ret ve alış ve ri şin ken di le ri ni Al lah’ın zik rin den alı koy-
ma dı ğı ki şi ler ri cal ola rak tav sif edil mek te dir. ( Nûr, 24/37) Bir 
yan dan kalp le rin ve gö nül le rin an cak  zikr-i ila hî ile it mi na na 
ula şa bi le ce ği vur gu la nır ken, (Ra’d, 13/28) di ğer yan dan “Hakk’ın 
zik rin den yüz çe vi re nin dar bir ge çim le ib ti la edi le ce ği ne” (Ta ha, 

20/124) dik kat çe kil mek te dir.

Dik kat edi lir se Kur’ân, sa de ce zi kir için bir sı nır koy ma yıp 
çok ke li me si ni kul lan mak ta dır. Di ğer bü tün iba det ler bir yö nüy-
le sı nır lan dı rıl dı ğı hal de, zi kir için  za man, me kân ve po zis yon 
ayı rı mı ya pıl ma dan âde tâ son suz laş tı rıl mış tır. Öy le ol ma sı ga yet 

195 Cürcanî, Ta’rifat,  tesbih md.; Tahanevî, Keşşafu Istılahati’l-Fünûn aynı md.
196  Tirmizî, Daavat, 1.

G e c e  İ b a d e t i

68



ta bi idir, çün kü per de le rin bü tü nü nü kal dı ra rak Son suz’la ir ti bat 
kur ma nın en ide al şek li zi kir dir. 

Zik rin özel lik le rin den bi ri de, ona zi kir le mu ka be le edil miş 
ol ma sı dır. Al lah Te âlâ “Be ni zik re di niz ki, ben de si zi zik re de yim” 
(el-Ba ka ra, 2/152) bu yur muş tur. 

Zik rin fa zi le ti ha dis ler de de di le ge ti ril miş tir. Hz. Pey gam ber, 
bir ha dis te Rab bi ni zik re den le et me ye ni di ri ile ölü ye ben ze tir.197 
Di ğer ba zı ha dis ler de ise, şöy le bu yu rur: “Si ze amel le ri ni zin en 
ha yır lı sı nı söy le ye yim mi? Al lah’ı zik ret mek.”198 “Bir top lu luk 
otu rup Al lah’ı zik re der se, me lek ler on la rı ku şa tır, rah met on la rı 
kap lar.”199 “Yer yü zün de Al lah Al lah... de nil dik çe kı ya met kop-
ma ya cak tır.”200 (San ki dün ya zi kir sa ye sin de ayak ta dur mak ta-
dır) “ Cen net bah çe le ri ni gör dü ğü nüz  za man ora da yi yi niz, içi niz, 
ya rar la nı nız.”  Cen net bah çe le ri ne dir? so ru su na: “  Zi kir mec lis le-
ri” di ye ce vap ver miş tir.201

İş te bu ka dar üze rin de du ru lan ve mü’mi nin ma ne vî eği ti mi 
için de vam et me si ge re ken zi kir, la fız la rı ve bun la rın ter tip, edil-
miş şek li  ev rad ve ya  hi zip di ye ad lan dı rı lır.

Ev rad, söz lük te gel mek, çeş me ye var mak, su ya ge len top lu-
luk, akan su ve de re gi bi mâ nâ la ra ge len  vird ke li me si nin ço ğu-
lu dur.202 

 Kû tu’l-Ku lûb sa hi bi,  vird hak kın da şu bil gi yi ver mek te dir: 
“Vird, ge ce ve gün düz den ku la uğ ra yan ve ku lun Al lah’a ya kın lı ğı 
sağ la yı cı bir fa ali yet için ayır mış ol du ğu bel li  za man di lim le ri nin 
adı dır. Ahi ret te kar şı sı na çık ma sı için bu va kit te gü zel amel ler 
iş ler. Bu amel ler ya farz dır ya da na fi le dir. Ge ce ve ya gün dü zün 
bir vak tin de bun la rı yap ma yı iti yat ha li ne ge ti rin ce bu onun vir-
di ol muş olur. Vir din en ko la yı kı lı nan dört re kât lık bir  na maz, 
ve ya oku nan bir kaç say fa Kur’ân ya da iyi lik ve tak va da bi ri ne el 

197 Buharî, Daavat, 67.
198  Tirmizî, Daavat, 6.
199 Müslim,  Zikir, 8.
200 Müslim, İman, 66.
201  Tirmizî, Daavat, 82; Müsned, III, 150.
202 Asım Efendi, Kamus Tercemesi, II, 52.
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uza tıp yar dım et mek ve ben ze ri amel ler dir. Do la yı sıy la, be lir le-
nip de vam edi len ame le  vird de nir. Ba zı la rı Kur’ân hizp le rin den 
ken di le ri ne  vird edi nir ken ba zı la rı bel li sa yı da  na maz kıl ma yı 
 vird edi nir. Bir kıs mı da ge ce ve gün dü zü di lim le re ayı ra rak ba zı 
di lim le ri ni Kur’ân oku ma,  na maz kıl ma ve te fek kür le ge çi rir ler. 
On la rın da vir di bu ol muş olur. Ge rek li aşa ma la rı ge çen arif ler 
ise,  za man sı nır la ma sı na git me den, bü tün va kit le ri ni bir  vird 
ya pa rak, sü rek li Rab’le riy le be ra ber ola cak bir at mos fer için de 
bu lun ma ya gay ret eder ler.”203

Ge nel ola rak, her gün okun ma sı iti yad ha li ne ge ti ri len 
Kur’ân’dan bir mik tar ve Hz. Pey gam ber’den ge len  me’sür du alar-
la, sa lât ve se la ma  vird den mek le bir lik te, ge ce kı lı nan na ma za 
da  vird de nil miş tir. Ni te kim “ge ce kıl ma yı âdet edin di ği vir di ne 
kal ka ma yıp ka çı ran kim se, gün düz ze val den ön ce kı lar sa ay nı 
se va bı alır”204 müj de si ni biz zat Hz. Pey gam ber ver miş tir. Ay rı-
ca  vird, na fi le  na maz kıl ma, Kur’ân oku ma ve  dua et me nin ya nı 
sı ra,  te fek kür ve  ağ la ma an la mın da da kul la nıl mış tır.  Cü neyd-i 
Bağ da dî’nin  ağ la ma ve  na maz da da hil ol mak üze re ge ce ye ait bir 
vir di nin ol du ğu, bi ze ak ta rı lan bil gi ler ara sın da dır.205

Hz. Pey gam ber, fark lı  za man ve me kân lar da zi kir ve  dua ile 
uğ raş mış ve bu nu Müs lü man la ra tav si ye et miş tir. Me se la her 
ge ce,  İs ra ve Zü mer sû re le ri ni okur du.206 Da ha son ra da de ği-
ne ce ği miz gi bi, se her ler de  dua,  is tiğ far ve  göz ya şı, O’nun ha ya tın-
da sık ça gö rü len amel ler di.

Bu pra tik ler İs lâm’ın ilk asır la rın da, özel lik le ha dis çi ler ara-
sın da “ame lu’l-yevm ve’l-leyl” adıy la bir ki tap tü rü nün mey da na 
gel me si ne ne den ol muş tur.

Gün lük  ev rad üze rin de has sa si yet le du ran ke sim şüp he siz ta sav-
vuf eh li dir.  Ku şey rî’nin ver di ği bil gi ye gö re  Nas râ bâ zî ta sav vu fun 

203 Mekkî, Kûtu’l-Kulûp, I, 81
204 Müslim, Müsafirîn, 142; Ebu Davut, Tatavvu’, 19;  Tirmizî, Cum’a, 56; Neseî, Kıyamu’l-Leyl, 

65;  İbn Mace, İkame, 177; Darimî, Salât, 167; Muvatta, Kur’ân, 3
205  Kuşeyrî, Risale, 291, 298
206 Buharî, Tefsiru Sûre 17/1, 21; Fezailu’l - Kur’ân, 6;  Tirmizî, Sevabu’l-Kur’ân, 21, Müsned, VI, 

68, 122
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vaz ge çil mez esas la rı nı sı ra lar ken “ vird ve zik re de vam et me” 
mad de si ni ila ve et miş tir.207  Aziz Ne se fî (700/1300) de ta sav vu fî 
ha ya tın se kiz ede bi ni sa yar ken bel li va kit le re tah sis edi len ev ra-
dı ih mal et me me yi, özel lik le tav si ye et miş tir.208 Yol cu luk gi bi 
sı kın tı lı za man lar da, be kâ rın ev li li ğin den son ra, hat ta cep he de 
ve ölüm ya ta ğın da da hi gün lük ev ra dı ter ket me me ye özen gös-
te ren sû fî ler, fey zin gel me si ni bel li du ala ra bağ la mış lar, “vir di 
ol ma ya nın vâ ri di ol maz” de miş ler dir. Onun için  Ata ul lah el-
İs ken de rî (709/1309) vir di “Al lah’ın kul dan is te di ği şey” vâ ri di ise 
“ku lun Al lah’tan bek le di ği şey” ola rak ta rif et miş tir.209

Ta ri kat men sup la rı ara sın da yay gın olan en ha cim li  ev rad ve 
ah zap ki ta bı,  Ah med Zi ya ud din  Gü müş ha ne vî (1813-1893)’nin  Mec-
mu atü’l-Ah zap ad lı üç cilt lik der le me si dir.210 Yak la şık 2000 
say fa hac min de ki bu eser de Hz. Pey gam ber, dört ha li fe ve 
sa ha bi ler den baş ka  hi zip ve vird le ri bu lu nan ba zı sû fî ler şun-
lar dır:  İb nu’l-Ara bî (638/1240), Ebu’l-Ha san eş-Şa ze lî (656/1258), 
 İb ra him ed-De sû kî (693/1295), Gaz za lî (505/1111),  Mu inud din-i Çiş tî 
(633/1236),  Şa ha bed din es-Suh re ver dî (632/1234),  Hu sa med din-i 
Uş şa kî,  Sa’ded din-i Ci ba vî,  Ab dul ka dir-i Gey la nî (562/1160),  Ab du-
ğa nî en-Nab lu sî (1143/1731),  Ba ha ud din Nak şi bend (791/1389), 
 Mev lâ nâ Ce la led din-i Ru mî (672/1273),  Ah med er- Ri faî (578/1183), 
 Ah med el-Be de vî (675/1276),  Zey nud din-i Ha fî (838/1435).211

Son dö nem  Cer ra hî şeyh le rin den  Mu zaf fer Ozak,  Zi ne tu’l-
Ku lûp ad lı ese rin de  Ka di rî,  Ri faî,  Nak şî,  Hal ve tî,  Cer ra hî vird le-
ri ni Arap ve La tin harf ler le ve ter ce me le riy le bir lik te neş ret miş-
tir.212

Ev rad ve ez kar ki tap la rı ara sın da  Ne ve vî (1233-1277)’nin  Ez kâr-ı 
 Ne ve vî di ye ta nı nan Hil ye tu’l-Eb rar ad lı ese ri nin213 de önem li 
bir ye ri var dır.

207  Kuşeyrî, Risale, 173
208 Cilî, İnsan-ı Kamil, 181
209 İskenderî, Tasavvufî Hikmetler, 26, 29
210 İstanbul, 1311
211 İ. Gündüz,  Gümüşhanevî, 90-92.
212 İstanbul, 1973
213 Dımaşk, 1971
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 Ne ve vî’nin ese ri gi bi hem ta ri kat men sup la rı nın hem de ta ri-
ka ta men sup ol ma yan la rın çok oku du ğu  ev rad ki tap la rın dan bi ri 
  Mu ham med b.  Sü ley man el-Ce zû lî (870/1465)’nin  De lâ ilu’l-Hay-
rat’ı,214 di ğe ri de  Ehl-i Beyt ta ri kiy le Hz. Pey gam ber’e nis bet 
edi len  Cev şen’dir. 

Fars ça asıl lı ol du ğu ka bul edi len cev şen ke li me si söz lük te 
bir tür zırh, sa vaş el bi se si an la mı na gel mek te dir.  Cev şen,   Mu sa 
el-Ka zım/ Ca’fer es-Sa dık/  Mu ham med el-Bâ kır/ Zey ne la bi din- 
 Hz. Hü se yin ve Hz. Ali ta ri kiy le Hz. Pey gam ber’e nis bet edi lir. 
Ri va ye te gö re Asr-ı Sa adet te ce re yan eden sa vaş la rın bi rin de 
(bir ri va ye te gö re Uhud’da) mu ha re be nin kı zış tı ğı ve üze rin de ki 
zır hın ken di si ni faz la sıy la sık tı ğı bir sı ra da Hz. Pey gam ber, el le ri-
ni aça rak Al lah’a  dua et miş, bu nun üze ri ne Ceb ra il ge le rek, “Ya 
 Mu ham med! Rabb’in sa na se lam edi yor ve üze rin de ki zır hı çı ka-
rıp bu du ayı oku ma nı is ti yor. Bu  dua hem sa na hem de üm me ti-
ne zırh tan da ha sağ lam bir em ni yet sağ la ya cak tır” de miş tir.

 Cev şen, her bi ri Al lah’ın isim ve sı fat la rın dan on ta ne si ni ih ti-
va eden 100 bö lüm den iba ret uzun ca bir du adır. Du anın ta ma mı 
Al lah’a ait 250 isim ve 750 sı fa tı muh te vî dir. Bü tün bu mü na cat-
la rın ana ga ye si dün ya afet le rin den ve ahi ret aza bın dan kur tu luş 
ni yaz et mek tir.

Muh te va sı nın gü zel li ği, ifa de le ri nin akı cı lı ğı ve okun du ğun da 
el de edi le bi le cek dün ye vî ve uh re vî iyi so nuç la ra da ir ri va yet le rin 
çok lu ğu se be biy le ola cak tır ki  Cev şen, Tür ki ye’de ki ba zı Müs lü-
man lar ara sın da da il giy le kar şı lan mış tır.  Cev şen du ası nı  Gü müş-
ha ne vî, yu ka rı da sö zü ge çen Mec mu’atü’l-Ah zab’ın da nak let miş, 
da ha son ra özel lik le  Ri sa le-i Nur ce ma atı ta ra fın dan müs ta kil ola-
rak birçok de fa ba sıl mış ve Türk çe’ye de ter ce me edil miş tir.215

Ev ra dın, ta sav vuf yo lu na gir miş mü ri din ka bi li yet ve ru hî 
du ru mu na gö re tes bit edil me si, en önem li nok ta lar dan bi ri si dir 
ve şey hin gö rev le ri ara sın da dır.Yaz ve kış ay la rı na, ge ce nin kı sa 
ve uzun ol ma sı na gö re vird le ri ve içe rik le ri ni de ğiş ti ren şeyh ler 

214 M. Kara, Evrad, DİA XI, 533
215 Geniş bilgi ve kaynaklar için bkz. Mehmet Toprak,  Cevşen md. DİA VII, 462
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de ol muş tur. Ni te kim Ga za lî de  ev ra dın, şah sın du ru mu na ve 
ya şa nı lan za ma na uy gun de ğiş ti ği ni söy ler. O, ay rı ca mü’min le-
ri, âbid, âlim, öğ ren ci, sa nat kâr, ka mu hiz me ti gö ren me mur ve 
ta ma miy le ken di ni Al lah’a ve ren mu vah hid ol mak üze re al tı ya 
ayı rır ve “Bil ki, ahi ret yol cu su olup Al lah için ça lı şan kim se bu 
al tı du rum dan bi rin de bu lu nur,” di ye rek bu sı nıf la rın vird le rin-
den söz eder. Ona gö re âbid, bü tün gü nü nü de ği şik iba det ler le 
ge çir me li dir.  İlim ada mı nın her tür lü il mî fa ali ye ti, farz la rı ve 
farz la ra tâ bi sün net le ri ye ri ne ge tir me si şar tıy la, en yü ce ve mak-
bul ev ra dı oluş tu rur. Öğ ren ci için  ilim öğ ren mek, zi kir ve na fi-
le ler le uğ raş mak tan ön ce ge lir. İş çi nin ça lış ma sı, sa nat kâ rın iş 
üret me si de on la rın ev ra dı cüm le sin den sa yı lır, el ve rir ki farz la rı 
ve on la ra tâ bi olan sün net le ri ka çır ma sın lar...216 Ev rad la il gi li 
vur gu lan ma sı ge re ken nok ta lar dan bi ri si de, mür şi din kont ro lün-
de  vird edin me nin, ta sav vuf yo lu na in ti sap et miş olan la ra has 
ol du ğu ger çe ği dir. Bu nun dı şın da ka lan lar, Kur’ân ve sün ne tin 
gös ter di ği ge nel çer çe ve için de, bir mür şi de in ti sab et me den de 
 vird edin me im kâ nı na sa hip tir ler. Hat ta bu nun her Müs lü man 
için bir ge rek li lik ol du ğu nu söy le mek de müm kün dür. 

Ha dis alim le rin den  Ab düs sa med b.  Sü ley man bir ha tı ra sın da 
şun la rı an la tır: “ Ah med b. Han bel’e mi sa fir ol muş tum. Oda ma 
su koy du. Sa bah le yin su yu kul lan ma dı ğı mı gö rün ce “Vir di ol ma-
yan na sıl ha dis çi ola bi lir” di ye rek hay re ti ni ifa de et ti. Mi sa fir 
ol du ğu mu söy le yin ce, “Mi sa fir ol!  Mes ruk hac ca gel miş ti, o da 
mi sa fir di, ama ge ce le ri sa de ce sec de de uyur du” de di.  Sa id Hav-
va, or ta la ma bir vir di “ge ce iba de ti, farz la rı ce ma at le kıl ma, kuş-
luk ve re va tıb sün net le ri ni kıl ma” şek lin de açık lar ken217 baş ka 
bir alim iç te bo zul ma yı ev ra dı terk et me ye bağ la ya rak şöy le der: 
“İç te de ği şik li ğe uğ ra ma nın bir di ğer ema re si de  ev rad u ez kâ rı 
ve gün lük hiz bi mi zi oku ma yı, de ği şik sa ik ler le de ol sa terk et mek-
tir. Hiz met edi yo ruz, koş tu ru yo ruz di ye  ev rad u ez kar ra fa kon-
muş du rum da. Oy sa ki,  Ta bi ûn ve  Te beu’t-Ta bi in’e bak tı ğı mız da 

216  Gazalî, İhya, I, 450
217 S. Havva, Ruh Terbiyemiz, 170
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her tür lü va zi fe ve so rum lu luk la rı nın ya nın da ev ra dı hiç terk 
et me dik le ri ni gö rü yo ruz.”218

Ta ri kat şey hi ol ma ma sı na rağ men, en gin bir ma ne vî ha yat 
ya şa yan Be di üz za man Sa id Nur sî, is tis na sız her ge ce sa ba ha 
ya kın, dört beş sa at lik meş gu li ye tin ne ti ce si olan usanç ve yor-
gun luk tan, vir di ni oku yun ca bir eser kal ma dı ğı nı ve bu nu yüz-
ler ce de fa  mü şa he de et ti ği ni ifa de eder.219 Onun vir di için ise 
şu açık la ma ya pıl mak ta dır: “Üs tad ge ce le ri Kur’ân-ı Ke rim’den 
 vird edin di ği sû re le ri, Re sûl-i Ek rem’in meş hur mü na ca tı olan 
Cev şe nu’l-Ke bir’i, Şah-ı Gey la nî ve  Şah-ı Nak şî ben dî gi bi ev li-
ya nın bü yük le ri nin  mü na cat ve hi zip le ri ni, sa lâ vat-ı nu ri ye le ri, 
bil has sa  Ri sa le-i Nur’un men baı olan Hiz bu’n-Nu ri ye yi âyât-ı 
Kur’ân’iye nin le ma atı olan ve bir  te fek kür zin ci ri oluş tu ran ve 
Yir mi do ku zun cu Lem’a’da top la nan  hi zip ve mü na cat la rı okur-
du.”220

Öy le an la şı lı yor ki, ter tip li ve dü zen li ev ra da sa hip ta sav vuf 
eh li nin dı şın da ka lan mü’min ler de  vird sa hi bi ol ma lı dır lar. 

Zik rin en er di ri ci şek li ve her mü’mi ne uy gun olan ter ti bi 
şüp he siz Kur’ân’dır. Çün kü o Al lah ter ti bi ol du ğu için, bü tün 
kul la rın ar zu ve ih ti yaç la rı na en gü zel bi çim de ce vap ve rir. Onun 
te cel li le ri ne kor ku suz ca tes lim olu na bi lir.221 Do la yı sıy la, hiç 
ol maz sa ay da bir, Kur’ân baş tan so na okun ma lı dır. Gün lük bel li 
sa yı da sa lâ vat,  tes bih, tah mid ve is tiğ fa rın ya nı sı ra,  te hec cüd, 
 te fek kür,  mu ha se be ve ona eş lik ede cek olan  göz ya şı, söz ko nu-
su vir din ta mam la yı cı un sur la rı nı oluş tu ra bi lir. Yu ka rı da zik ri 
ge çen ve ta ri ka ta in ti sap et me yen le rin de oku du ğu  ev rad mec mu-
ala rın dan da ya rar lan mak müm kün dür. Gün lük uğ ra şı la rın ezi ci 
yor gun lu ğun dan kur tu la bil mek için böy le bir  vird, ha ya tın, özel-
lik le de  ruh ha ya tı nın dü zen ve sağ lı ğı için vaz ge çil mez bir fa ali-
yet ola cak tır. Gün bo yun ca çar şı, pa zar ve iş yer le rin de alı nan 
ma ne vî ya ra la rın te da vi si, baş ka na sıl müm kün ola bi lir ki..?

218 F. Gülen,  Fasıldan Fasıla, 115
219 S. Nursî, Kastamonu Lahikası, 228
220 S. Nursî, Tarihçe-i Hayat, 168
221 Y. N. Öztürk, Kuşadalı, 101
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B. KUR’ÂN OKU MA

Ce nab-ı Hakk’ın ke la mı olan Kur’ân’ı oku mak üs tün fa zi le te 

sa hip bir iba det tir. Hat ta  İb nu’l-Ce ze rî (833/1429) se lef alim le ri nin 

Kur’ân oku ma yı (na fi le) iba det ler içe ri sin de bi rin ci sı ra ya koy-

duk la rı nı ifa de eder.222 Ni te kim ayet ler de mü’min le rin üs tün 

ve kâr lı olan la rı nın özel lik le ri ara sın da Kur’ân oku ma baş lar da 

sa yı la rak şöy le de nil mek te dir: “Al lah’ın Ki ta bı nı oku yan lar, 

 na maz kı lan lar ve ken di le ri ne rı zık ola rak ver di ği miz rı zık tan 

(Al lah için) giz li ve açık sar fe den ler, as la za ra ra uğ ra ma ya cak bir 

ti ca ret umar lar.” (Fa tır,35/29) “ Ehl-i Ki tap için de, ge ce sa at le rin de 

ayak ta du rup Al lah’ın ayet le ri ni oku ya rak sec de ye ka pa nan bir 

top lu luk da var dır” (Al-i İm ran, 3/113).

Kur’ân oku ma nın fa zi le ti, söz lü sün net te de di le ge ti ril miş 

ve fi ilî sün net le bu fa zi let vur gu lan mış tır. Bir kaç ör nek ve re lim: 

“Üm me ti min en fa zi let li iba de ti Kur’ân oku mak tır.”223

Bir adam: 

– “Ya Re sû lal lah! Al lah’ın en çok sev di ği  amel han gi si dir?” 

di ye sor du. Hz. Pey gam ber: 

– “Ko nup gö çen dir” ce va bı nı ver di. Adam:

– “Ko nup gö çen kim dir?” di ye so run ca,

– “Kur’ân’ı ba şın dan so nu na ka dar oku yan, bi ti rin ce de tek rar 

baş la yan dır” ce va bı nı al dı.224

“Al lah ev le rin den bir ev de, Al lah’ın ki ta bı nı oku mak ve ara la-

rın da mü za ke re et mek için top la nan kim se le rin üze ri ne  se ki ne 

iner, on la rı rah met ku şa tır, me lek ler et raf la rı nı sa rar ve Al lah 

on la rı ken di ka tın da bu lu nan la ra öve rek an la tır.”225 

“Üç züm re var dır ki, on la rı kı ya me tin deh şe ti kor kut maz, 

on lar için he sap zor lu ğu yok tur, di ğer le ri nin he sa bı bi tin ce ye 

222  İbnu’l-Cezerî, en-Neşr, I,3
223 Münavî, Feyzu’l-Kadir, II,44
224  Tirmizî, Kur’ân, 11; Darimî, Fedailu’l- Kur’ân, 23
225 Ebu Davut, Vitir,14;  Tirmizî, Kur’ân, 10;  İbn Mace, Mukaddime, 17; Müsned, II, 252, 447
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ka dar on lar  misk te pe cik le ri üze rin de dir ler. Bun lar dan bi ri si, 
Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak için Kur’ân oku yan kim se dir.”226 

Ay rı ca Hz. Pey gam ber, Kur’ân oku yan mü’mi ni hem ko ku su 
hem de ta dı gü zel olan tu run ca227 ben ze te rek me lek ler le be ra-
ber ola ca ğı nı be lir tir.228

Ko nuy la il gi li di ğer ba zı ha dis ler de ise şu nok ta lar vur gu lan-
mak ta dır; (ha di sin tam met ni de ğil, sa de ce vur gu la nan nok ta 
ve ril miş tir): “Mü’min le rin en ha yır lı la rı Kur’ân öğ re nen ve öğ re-
ten ler dir. Oku nan her Kur’ân har fi için on se vap var dır. Kur’ân 
oku yup onun la  amel ede nin an ne ba ba sı na kı ya met te ( şe ref) 
ta cı giy di ri le cek tir. Kur’ân’ı iyi oku yan seç kin me lek ler le be ra ber 
olur ken zor la na rak oku ya na iki se vap var dır. Ahi ret te, oku nan 
ayet sa yı sın ca yük sek ma kam lar ve ri le cek tir. (Hz. Ai şe, cen net 
mer te be le ri nin sa yı sı nın Kur’ân ayet le ri nin sa yı sı ka dar ol du ğu-
nu ifa de eder) Kur’ân ta şı yan kal bi Al lah ce za lan dır ma ya cak tır. 
İçin de Kur’ân oku nan eve me lek ler gi rer, şey tan lar ka çar, o ev de 
be re ket, bol luk ve hu zur olur. Kur’ân, oku yu cu su na şe fa at ede-
cek tir.”

 Uhud şe hit le ri def ne di lir ken ve da ha son ra imam ol ma ya ehil 
ki şi tes bit edi lir ken, çok Kur’ân bil me nin bir öl çü ola rak kul la nıl-
ma sı, Kur’ân bil me ve oku ma ya ay rı bir önem kat mak ta dır.

Kur’ân’dan ez ber le nen kı sım la rın unu tul ma sı nın bü yük gü nah 
sa yıl ma sı da Müs lü man la rı, sü rek li Kur’ân oku ma ya yö nel ten nok-
ta lar dan bi ri si dir. Hz. Pey gam ber şöy le bu yu ru yor: “Bir kim se nin 
şu ayet le ri unut tum de me si ne kö tü şey dir! O ona unut tu rul muş-
tur. Kur’ân’ı ha tı rı nız da tut ma ya ça lı şın. Doğ ru su o, hay va nın 
ipi ni ko pa rıp kaç ma sı gi bi, ki şi nin zih nin den si li nip gi der.”229

Ayet ve ha dis di liy le, bu ka dar has sa si yet le üze rin de du ru lan 
Kur’ân oku ma işi, ta rih bo yun ca Müs lü man lar ta ra fın dan, pra-
tik te de ge re ği ne uy gun ye ri ne ge ti ril miş ve da ha çok ge ce le ri 

226 Taberanî’den naklen Münzirî,  Terğib, I, 311
227 Buharî, Et’ime, 30, Fedailu’l- Kur’ân, 17, 36; Müslim, Müsafirîn, 243;  İbn Mace, Mukaddime, 

16;  Tirmizî, Edep, 79
228 Buharî, Fedailu’l- Kur’ân, 17.
229 Müslim, Müsafirîn, 228, 229
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okun du ğu gö rül müş tür. Ge ce nin ter cih edil me si Ce nab-ı Hakk’ın 
“Ge ce le yin Onun la (Kur’ân)  te hec cüd kıl mak için kalk” ( İs ra, 17/79) 
fer ma nı na da ya nı yor ol ma lı dır. Bu aye ti  Nah ci va nî (920/1514) şöy-
le açık lar: “Ge ce nin de rin lik le rin de, kal bin, bü tün meş ga le ve 
eğ len ce le rin den uzak kal dı ğı an lar da, ki şi nin oku du ğu Kur’ân, 
nef se ağır ve vü cu da yo ru cu gel se bi le, da ha et ki li olur ve kal be 
yer le şir.”230

Meş hur mü fes sir  Ha zin (725/1324) ise, “Ge ce nin ya rı sın da kalk 
( na maz kıl), ya hut bun dan bi raz ek silt. Ve ya bu nu ar tır ve ağır ağır 
Kur’ân oku.” (Mü zem mil, 73/3-4) aye ti nin tef si rin de şöy le der: “Al lah 
ge ce na ma zı nı em re din ce pe şin den Kur’ân oku ma yı zik ret ti. 
Efen di mi ze, oku ya ca ğı Kur’ân’ı ya vaş ya vaş oku ma sı nı em ret ti 
ki, kal bi tam bir hu zu ra ka vuş sun, ayet le rin mâ nâ la rı nı dü şün-
sün,  is tiğ far ayet le ri ni oku du ğun da is tiğ far da bu lun sun,  va ad 
ve ve îd ayet le ri ni oku du ğun da kor ku ve ümit mey da na gel sin, 
 kıs sa ve darb-ı me sel le ri oku du ğun da ib ret ler al sın, böy le ce kal bi 
Al lah’ın ma ri fe tiy le nur lan sın.”231 

Yu ka rı da da de ğin di ği miz gi bi  İs ra 73. aye tin de ki za mi rin 
Kur’ân’a ra ci ol ma sı, ge rek  te hec cüd na ma zı için de ge rek se ge ce 
müs ta kil ola rak Kur’ân oku ma nın önem ve ge rek li li ği ne ay rı bir 
işa ret tir.232

Hz. Pey gam ber de ge ce Kur’ân oku ma ya teş vik ede rek “Kur’ân 
öğ re nin ve oku yun. Çün kü Kur’ân öğ re nip oku yan ve ge ce si ni 
onun la ih ya eden kim se, misk do lu ve ko ku su her ta ra fa ya yı lan 
kap gi bi dir,”233 der.  Ab dul lah b.  Ömer’in ri va yet et ti ği ha dis te 
Kur’ân öğ re nip ge ce gün düz oku ya na da  ha sed edi le bi le ce ği ni 
be lir tir ken, di ğer bir ha dis te, “Kim ge ce on ayet okur sa ga fil ler-
den sa yıl maz. Yüz ayet oku yan kâ ni tîn den, bin ayet oku yan ise 
mu kan ta rîn den sa yı lır”234 der. “Kı ya met gü nü Kur’ân, ‘Ya Rab-
bi! Ben bu şah sı, be ni oku du ğu için ge ce uy ku suz bı rak tım, izin 

230  Nahcivanî, Fevatih, II, 455
231  Hazin, Lübabu’t- Te’vil, IV, 165
232 Bursevî, Ruhu’l- Beyan, XV,138
233  Tirmizî, Edep, 79
234 Ebu Davut, II, 57 (1397); Darimî, Fedailu’l- Kur’ân, 30, 31; Bağavî, Maalimu’t- Tenzil, IV, 411
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ver ona şe fa at ede yim’ di ye cek tir”235 şek lin de ki ha dis de, ge ce 

Kur’ân oku ma yı teş vik eden be yan lar dan dır.

Hz. Pey gam ber, ge ce  te hec cüd na ma zın da oku duk la rı nın ya nı-

sı ra her ge ce  İs ra ve Zü mer su re le ri ni de okur ve bu nu bir  hi zip 

ola rak sür dü rür dü.236 Hz. Ai şe, Hz. Pey gam ber’in Al lah ta ra-

fın dan her ge ce uyan dı rıl dı ğı nı ve   se her vak ti gel me den mut la ka 

hiz bi ni bi tir di ği ni ak tar mak ta dır.237  Evs b. Hu zey fe’nin bil dir di-

ği ne gö re, Hz. Pey gam ber,  Me di ne’ye ge len bir he ye te her ge ce 

yat sı dan son ra  soh bet eder di. Fa kat bir ge ce ge cik ti. Ne de ni so ru-

lun ca, “Bu gün Kur’ân’dan oku ma iti ya dın da ol du ğum hiz bi mi 

oku ma mış tım. Onu bi tir me den gel mek is te me dim” bu yur muş tu. 

Ra vi  Evs b. Hu zey fe di yor ki, sa bah olun ca as ha ba, “siz Kur’ân’ı 

kaç hiz be bö ler si niz” di ye sor dum, on lar “Üç, beş, ye di, do kuz, 

on bir, onüç ve hiz bü’l-mu fas sal ola rak bö lü yo ruz” de di ler.238

Ge ce uyu ya kal dı ğı için hiz bi ni oku ya ma yan ki şi nin, sa bah 

ile öğ le na maz la rı ara sın da oku ma sı du ru mun da ay nı se va bı 

ala ca ğı nı ifa de eden ha dis ten, ge ce bir mik tar Kur’ân oku ma-

nın Müs lü ma nın vaz ge çil mez gö re vi ol du ğu an la mı nı çı kar mak 

müm kün dür.

Hz. Pey gam ber,  te hec cüd na ma zın da ba zen say fa lar ca Kur’ân 

okur du.  Hz. Hu zey fe, Efen di miz’le  na maz kıl dı ğı nı ve O’nun 

Ba ka ra sû re sin den baş la ya rak Ni sa sû re si nin so nu na ka dar, 

yak la şık 105 say fa yı, bir re kât ta oku du ğu nu be lirt mek te dir.  İbn 

Ab bas ise, Hz. Pey gam ber’in ge ce iba de ti ni öğ ren mek için on la ra 

235 Müsned, II, 174
236 Buharî, Tefsiru Sûre, 17, 1, Fedailu’l- Kur’ân, 6. bk.  Elmalılı, Hak Dini, V, 3216
237 Ebu Davut, Tatavvu, 22
238 Ebu Davut, Ramazan, 9;  İbn Mace, İkame, 178; İbn Kesir, el-Bidaye, V,32. “Bu taksime göre 

sûreler şu şekilde sıralanmıştır: Üç: Bakara, Al-i İmran, Nisa; Beş: Maide, En’am, A’raf, 
Enfal, Tevbe; Yedi: Yûnus, Hûd, Yûsuf, Ra’d, İbrahim, Hicr, Nahl; Dokuz:  İsra’dan Furkan’a 
kadar; Onbir: Şu’ara’dan Yasîn’e kadar; Onüç: Saffat’tan Hucûrat’a kadar; Hizbu’l- Mufassal: 
Kaf’tan sona kadar.” İbn Kesir, Tefsir, IV, 220. Buna göre sahabe 7 günde Kur’ân’ı bitirmiş 
oluyordu. Nitekim Hz.  Osman, Kur’ân okumaya, Cuma gecesi başlar, Bakara’dan Maide’ye 
kadar okurdu. Cumartesi, En’am’dan Hûd sûresine kadar, Pazar gecesi, Taha’dan Kasas’a 
kadar, Salı gecesi, Ankebut’tan  Sad’a kadar, Çarşamba gecesi, Zümer’den Rahman’a kadar 
okur ve Perşembe gecesi hatmini tamamlardı. İbn Mes’ud’un ayrı bir tertibi vardı. ( Gazalî, 
İhya, I, 244)
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mi sa fir kal dı ğın da, her re kât ta yak la şık Mü zem mil sû re si ka dar 

(20 ayet) bir mik tar oku du ğu nu söy le mek te dir.

Bu iki ör nek bi ze  te hec cüd na ma zın da, gü cü müz nis be tin-

de az ve ya çok Kur’ân oku ya bi le ce ği mi zi gös ter mek te dir. Hz. 

 Os man’ın ba zan ge ce bo yun ca kıl dı ğı iki re kât na maz da bü tün 

Kur’ân’ı hat met me si böy le bir uy gu la ma nın ver di ği ce va zın ese-

ri ol ma lı dır.239 Ru hu’l-Be yan sa hi bi, Hz.  Os man’ın ya nı sı ra, 

Te mim-i Da rî (40/660),  Sa id b. Cü beyr (95/713) ve  Ebu Ha ni fe’nin de 

bir re kât ta Kur’ân’ı baş tan so na oku duk la rı nı söy ler.240

 Ur ve b. Zü beyr (94/712), gün düz le ri Mus ha fa ba ka rak dört te 

bi ri ni okur, ge ce le ri de o mik ta rı te hec cüt te okur du. Sa de ce bir 

ka şın tı ne ti ce sin de aya ğı ke sil di ği ge ce oku ya ma dı; onu da bir 

son ra ki ge ce ka za et ti.241  Man sur b. Mu’te mir (132/749) ge ce si ni 

üçe bö ler, bir kıs mın da Kur’ân okur, bir kıs mın da ağ lar bir kıs-

mın da da  dua eder di.242  İmam Ev zaî (157/774): “Kim ge ce le ri 

uzun boy lu Kur’ân okur sa, mah şer gü nü he sap için az bek ler” 

der ken bu söz ve tat bi kat la ra da yan mış ol ma lı dır.243

Bu ara da Hz. Pey gam ber da hil, ba zı şah si yet le rin ken di le ri ne 

açı lan en gin mâ nâ ka pı la rın dan gi re rek, bir aye tin fe za sı na dal-

dık la rın dan ve ya o an da çok et ki len dik le rin den sa ba ha dek bu 

aye ti tek rar et tik le ri göz len miş tir. 

Ör ne ğin, 

Hz. Pey gam ber, “Eğer on la ra azap eder sen, on lar Se nin kul la-

rın dır (di le di ği ni ya par sın), eğer on la rı ba ğış lar san, şüp he siz Sen 

da ima üs tün sün,  hik met sa hi bi sin.” (Ma ide, 5/118)
244

 Ma lik b. Enes, “Son ra o gün (si ze ve ri len) ni met ten so ru la cak sı-

nız.” (Te ka sür, 102/7-8)
245

239 Taberî, er-Riyadu’n- Nedire, II, 42
240 Bursevî, Ruhu’l- Beyan, X, 206
241  Ebu Nuaym, Hilye, II, 178
242 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, II, 115
243 a.g.e. IV, 257
244  İbn Mace, İkametu’s Sala, 179
245 İbn Harrat, es-Salat ve’t-Teheccüd, 278
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 Ma lik b. Di nar ve Te mi mu’d-Da rî, “Yok sa kö tü lük le ri iş le yen 
kim se ler, ken di le ri ni, ina nıp iyi iş le yen ler gi bi ya pa ca ğı mı zı mı 
san dı lar? Ya şa ma la rı ve ölüm le ri on lar la bir ola cak öy le mi? Ne 
kö tü hü küm ve ri yor lar!” (Ca si ye, 45/21), “(Ora da on la rın) yüz le ri ni 
ateş ya lar. Öy le ki, (ateş du dak la rı nı, yüz ada le le ri ni yak tı ğın-
dan) diş le ri açık ta ka lır.” (Mü’mi nûn, 23/104)

246

Mer van b. Ri yap el-Ese dî, “On la rın, ate şin ba şın da dur du rul-
muş iken, ‘Ah ne olur du keş ke biz, (dün ya ya) ge ri çev ril sey dik de 
Rabb’imi zin ayet le ri ni ya lan la ma say dık, ina nan lar dan ol say dık!’ 
de dik le ri ni bir gör sen.” (En’am, 6/27)

 Sa id b. Cü beyr, “Ey suç lu lar, bu gün şöy le ay rı lın (ba ka yım).” 
(Ya sîn, 36/59)

247

  Sü ley man et-Tey mî,“Bo yun la rın da de mir hal ka lar ve zin cir ler 
ol du ğu hal de sü rük le ne cek ler; kay nar su da, son ra ateş te ya kı la-
cak lar.” (Mü’min, 40/71-72)

248

 Ha san-ı Bas rî, “Eğer Al lah’ın ni met le ri ni say mak is ter se niz 
sa ya maz sı nız. (Bu na rağ men) yi ne de in san çok hak sız lık eden-
dir, çok nan kör dür.” (İb ra him, 14/34)

249

 Mü ni fe bt. Ebi Ta rık, “Si ze Al lah’ın ayet le ri okun mak ta ve 
O’nun El çi si de ara nız da iken na sıl in kâr edi yor su nuz? Kim 
Al lah’a sa rı lır sa mu hak kak ki o, doğ ru yo la ile til miş tir.” (Al-i İm ran, 

3/101)
250

 İmam-ı Azam, “(Asıl azap ile), o (söz ve ri len) sa at te kar şı la şa-
cak lar dır. O sa at cid den çok fe ci ve acı dır.” (Ka mer, 54/46)

251 aye ti-
ni/ayet le ri ni, ba zen na ma zın için de ba zen dı şın da ve ço ğu  za man 
 göz ya şı eş li ğin de, sa ba ha ka dar tek rar et miş ler dir.

Ge ce Kur’ân oku yu şu nun ses li mi ses siz mi ya pıl dı ğı me se le si-
ne de de ği nip ko nu yu bi tir mek is ti yo ruz.

246  Gazalî, İhya, I, 315; İbn Mübarek, Zühd, 31
247 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, III, 50
248  Ebu Nuaym, Hilye, IV, 272
249 İbn Harrat, es-Salat ve’t- Teheccüd, 278
250 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s-Safve, IV, 74
251  Zehebî, Menakıbu İmam Ebî Hanife, 23
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Bir ge ce Hz. Pey gam ber, Hz.  Ebu Be kir ile Hz.  Ömer’e uğ ra-

mış, Hz.  Ebu Be kir’in çok ses siz, Hz.  Ömer’in ise ses li Kur’ân oku-

duk la rı nı gör müş ve sa bah on lar la kar şı laş tı ğın da, il ki ne se si ni 

bi raz yük selt me si ni, iki ci si ne de bi raz al çalt ma sı nı em ret miş ti. 

 Ebu Da vud’un meş hur şerh le rin den olan  Bez lu’l-Mec hud’da 

ko nu, ta sav vu fî bir eday la şöy le izah edil mek te dir: “Hz.  Ebu 

Be kir’e şü hûd ve ce mal ha li ga lip ol du ğun dan “du yur mak is te-

di ğim (Al lah) du yu yor”; Hz.  Ömer’e  ce lâl ve hey bet ha li ga lip 

ol du ğun dan, “Uy ku su de rin leş me miş olan la rı uyan dı rı yor ve 

 gaf let ge ti ren ves ve se siy le bir lik te Şey ta nı ko vu yo rum,” ce va bı nı 

ver di. Hz.  Ebu Be kir’in ha li  cem’, Hz.  Ömer’in ha li ise fark idi. 

Ama en mü kem mel hal, Hz. Pey gam ber’in ha li olan cem’u’l-

cem’dir. Hâ zık bir  ruh ve  kalp dok to ru, yü ce mer te be le re ulaş tı-

rı cı şef kat ve mer ha met tim sa li olan Efen di miz, Hz.  Ebu Be kir’e 

bi raz se si ni yük selt me si ni em ret ti. Böy le ce, hem et raf ta du yan lar 

ya rar lan mış olur, hem de ona ga lip olan ve ma si va yi ya kıp yok 

eden tev hid ha lin den  cem’ ve şu hûd ha li ne geç miş olur, böy le ce 

 vah det eş ya nın kes re ti ni ört me miş, ya ra tık lar da ya ra ta na per de 

ol ma mış olur. Bu Efen di mi zin, ulaş tır mak la gö rev li ol du ğu ev li-

ya-i iza mın mer te be si dir.

Hz.  Ömer’e de bi raz se si ni al çalt ma sı nı em ret ti. Böy le ce 

 na maz kı lıp Kur’ân oku yan di ğer kim se le rin dik ka ti da ğıl ma mış 

ola ca ğı gi bi, özür le rin den ötü rü uyu yan lar da ra hat sız edil me miş 

olur. Ay rı ca Hz. Pey gam ber bu ifa de siy le Hz.  Ömer’e, bi raz ses siz 

oku ya rak, er ba bı na za rın da iba de tin ta dı, ita atin özü olan mü na-

cat tan mah rum kal ma ma sı nı da em ret miş ve mi za cı nı ta’dil 

et miş olu yor du.”252 

Yi ne bir ge ce Hz. Pey gam ber, va li de miz Hz. Ai şe ile bir lik-

te,  Ebu  Mu sa el-Eşa rî’nin ka pı sın dan ge çer ken, o gü zel se siy le 

Kur’ân oku du ğu nu duy muş ve bek le yip bir sü re din le miş ler di. 

Sa bah le yin du ru mu an la tın ca,  Ebu  Mu sa el-Eşa rî, “Ya Re sû lal lah, 

252 Seharenfurî, Bezlu’l-Mechûd, VII, 89
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eğer be ni din le di ği ni zin far kı na var say dım, da ha gü zel oku ma ya 
gay ret eder dim” de di.253

 Hu deyf b. el-Ha ris, Hz. Ai şe’ye, Efen di mi z’in ge ce Kur’ân 
okur ken na sıl oku du ğu nu so rup, “Ba zen ses li ba zen de ses siz” 
ce va bı nı alın ca se vin ci ni, “Bu ko nu da ge niş lik ya ra tan Al lah’a 
 hamd ol sun” şek lin de di le ge tir di.254

 Dey le mî’nin  Fir devs’in de nak le di len bir ha dis te ise “Ge ce 
na ma za kalk tı ğın  za man se si ni bi raz yük selt ki, şey tan la rı ko va-
sın, kom şu la rı uyan dı ra sın ve Rah man olan Al lah’ı ra zı ede sin” 
de nil mek te dir.255 

Bun lar dan şu ne ti ce ye va rıl mış tır: Hem ses li hem ses siz oku-
ma ya teş vik eden ri va yet ler bu lun mak ta dır. Öy le ise, gös te riş ten 
kor kan ses siz oku sun. Böy le bir en di şe si ol ma yan, baş ka sı nı 
ra hat sız et me mek şar tıy la, ses li de oku ya bi lir. Ses li oku ma nın, 
din le mek, öğ ren mek,  haz duy mak yo luy la baş ka sı na da fay da sı 
ol mak ta dır. Ay rı ca oku ya nın uy ku su nu da ğı ta rak uya nık tu tar 
ve dik ka ti ni top la ma sı na yar dım cı olur. Bu ara da du yan la rı kalk-
ma ya teş vik eder.

Kur’ân’ı, sev gi li nin söz le ri ni din le me iş ti yak ve zev kiy le oku-
yan   ma ri fet eh li, kal bi  ma si va kir le rin den te miz le nen ki şi nin, 
Kur’ân oku mak tan hiç bir  za man bık ma ya ca ğı nı, Kur’ân ez ber le-
me yen mü ri din çok ek sik ola ca ğı nı ve Kur’ân’sız  mü na cat ya pı la-
ma ya ca ğı nı be lirt miş ler dir.256  Ebu  Sü ley man ed-Da ra nî “Ba zı-
la rı Kur’ân okur ken dü şü nür ve ağ lar, bir kıs mı Kur’ân okur ken 
dü şü nür ve  na ra atar, üçün cü kı sım ise Kur’ân okur ken dü şü nür 
ama ne  na ra atar ne de ağ lar, sa de ce hay ret için de do na ka lır,” 
di ye rek ge ce eh li ni üç sı nı fa ayır mış, bu üç ha lin oluş ma ne de-
ni ni so ran la ra ise, “bu nu açık la ma ya gü cüm yet mez” ce va bı nı 
ver miş tir.257 

253  Ebu Nuaym, Hilye, I, 258
254  Tirmizî, Salat, 330;  İbn Mace, İkame, 179
255 Hindî,  Muntahabu Kenzi’l- Ummal, II, 305
256 İbn Recep,  Camiu’l-Ulûm ve’l-Hikem, II, 343
257  Ebu Nuaym, Hilye, X, 20
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Ma ri fet eh li nin di ğer iba det ler gi bi Kur’ân oku ma ya bu de re-
ce önem ver me si nin ne de ni, Al lah rı za sı na na il ol mak la bir lik te 
 ma ri fet il mi ni el de et mek tir. Çok  te fek kür ve tek rar la oku nan 
Kur’ân sa ye sin de kal be  ma ri fet ka pı la rı açı lır ve her ayet ten, 
ba zan bir ke li me den, bir çok mâ nâ çı kar ma im kâ nı el de edi lir. 

“Kur’ân’ı dü şün mü yor lar mı? Yok sa kalp le ri üze rin de ki lit le ri 
mi var?” ( Mu ham med, 24) aye ti ni zik ret tik ten son ra  Ser rac (378/988): 
“Kalp le rin ki lit le ri, gü nah tan, dün ya sev gi sin den, uzun gaf let ten, 
hırs tan, övül me ğe düş kün ol mak tan ötü rü kalp le re çö ken pas lar-
dır. Tev be ile  kal bin pa sı si li nin ce gayb dan kal be nur lar do ğar, o 
kim se kal bin den ta şan hik met le ri söy ler. Al lah’ın Re sû lü’ne uya-
rak içi ni dı şı nı te miz le yip bil dik le riy le  amel eden le ri Ce nab-Hak, 
bil me dik le ri il me mut ta li kı lar ki, bu işa ret il mi dir”258 der. 
Onun için ta sav vuf eh li nin yap tı ğı tef sir le re, di ra yet ve ri va yet 
tef sir le ri nin ya nın da üçün cü bir şık ola rak işa rî tef sir den miş tir.

C. NA MAZ

Da ha ön ce de de di ği miz gi bi, ge ce iba de ti de ni lin ce ak la ilk 
ge len  te hec cüd na ma zı ol mak ta dır. Bu bö lüm de, biz de bu na maz-
dan söz et me ğe ça lı şa ca ğız.

 1. GE CE KI LI NAN NA MA ZIN MÂ NÂ SI

Ge ce na ma zı, gü neş bat tık tan son ra kı lı nan, farz, va cip ve 
na fi le, her tür lü na ma za ve ri len bir isim dir. An cak di nî te rim ola-
rak,  te hec cüd ve  vi tir na maz la rı için kul la nıl mış, ak şam ve yat sı 
na maz la rı, her ne ka dar ge ce kı lı nı yor lar sa da, bu nun dı şın da 
bı ra kıl mış lar dır.259

Te hec cüd ke li me si te fa’ul vez nin de olup, uyu mak ve uyan-
mak; bu bab ta selb ve te kel lüf an la mı ol du ğu için de zor la na rak 
uy ku yu ter ket mek gi bi an lam la ra ge lir. Zıt iki mâ nâ yı ta şı dı ğın-
dan ez dad’tan dır. Da ha son ra ge ce uya nıp  na maz kı lan kim se ye 

258  Serrac, el-Luma’, 147,148
259 Saharenfurî,  Bezlu’l-Mechud, VII, 95; Ayrıca bkz. Neseî, III, 253; el- Münzirî, Terğîp, I, 
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“se bûr” vez nin de “he cûd” de nil me si yay gın laş mış ve böy le ce 
 te hec cüd ke li me si,  na maz ve ya  zik rul lah için ge ce uyan mak an la-
mın da kul la nı la rak di nî bir te rim ha li ne dö nüş müş tür.260 

Te hec cüd,  na maz için uy ku dan uyan ma ya den di ği gi bi, uyu-
yup uyan dık tan son ra ge ce kı lı nan na ma za da de nir. Do la yı sıy la 
 te hec cüd ke li me si, kı lı nan na ma za  te hec cüd adı nın ve ri le bil me si 
için, uyu duk tan son ra uyan ma yı ge rek li kıl mak ta dır. Uyun ma-
dan kı lı na cak na ma za  te hec cüd de nil mez.261 Ga za lî, “Eğer  bir 
kim se, ge ce uya nıp  na maz kıl ma yı iti yad ha li ne ge tir me miş ise 
yat sı nın sün ne tin den son ra se kiz re kât kı lar, son ra üç re kât  vi tir 
ek ler ve uyur. Bu na  ge ce na ma zı de nir. Ama kalk ma yı iti yad ha li-
ne ge tir miş se, yat sı na ma zın dan son ra iki re kât sün net kı lar ve 
uyur. Ge ce kal kar vi tir le bir lik te on bir re kât kı lar ki, bu na  te hec-
cüd de nir ve da ha fa zi let li dir262 der. “Yan la rı ya tak lar dan uzak-
la şır” (Sec de, 32/16) aye tin de ki uzak la şır ke li me si de, te hec cü dün 
uy ku dan son ra ya pı lan na ma za de nil di ği ni gös ter mek te dir.

Kı yam,  sec de,  ku nut ve ben ze ri ba zı ke li me ler de  te hec cüd 
ye ri ne kul la nıl mış tır.263

2. GE CE KI LI NAN NA MA ZIN HÜK MÜ VE Vİ TİR LE İLİŞ Kİ Sİ

Te hec cüd na ma zı, Kur’ân’da, beş va kit na maz dan sö ze den 
ayet le rin de va mın da zik re dil di ği gi bi, mün fe rid ola rak baş ka ayet-
ler de de geç mek te ve emir si ğa sı ile di le ge ti ril mek te dir. Ce nab-ı 
Hak  İs ra sû re sin de, “Gü ne şin (ufuk ta aşa ğı) kay ma sın dan ge ce-
nin ka rar ma sı na (yat sı vak ti ne) ka dar  na maz kıl ve sa ba hın 
Kur’ân ( na maz)’ını da (unut ma). Çün kü sa bah na ma zı (me lek ler 
ta ra fın dan) gö rü lür. Ge ce nin bir kıs mın da, sa na mah sus bir na fi-
le  na maz kıl mak üze re uyan; bel ki böy le ce Rabb’in se ni, övül müş 
bir ma ka ma ulaş tı rır.” ( İs ra, 17/78-79) bu yur mak ta dır. Bi rin ci ayet 
mü fes sir le rin it ti fa kıy la beş va kit na ma zın kı lın ma za ma nı na 

260 Asım Efendi, Kamus Tercemesi, hecede md.
261  Gazalî, İhya, I, 306,  Alûsî, Ruhu’l-Maanî, XV, 138; K.Miras, Tecrid, IV, 13
262  Gazalî, İhya, I, 302
263 Müslim, Müsafirîn, 164; Ebu Davut, Tatavvu’, 6;  Tirmizî, Salat, 168. Neseî, Zekat, 49;  İbn 

Mace, İkame, 200
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işa ret et mek te dir.264 He men ar ka sın dan te hec cü dün em re dil-
me si, bu na ma zın fa zi le ti ni ifa de et me si nin ya nın da, hük mü nün 
cid di şe kil de tar tı şıl ma sı na ne den ol muş tur. İn san sû re si nin 25 
ve 26. ayet le rin de de ay nı du rum söz ko nu su dur: “Sa bah ak şam 
Rabb’inin adı nı  an. Ge ce nin bir bö lü mün de O’na  sec de et (ak şam 
ve yat sı na maz la rı nı kıl) ve ge ce nin uzun bir bö lü mün de O’nu  tes-
bih et ( te hec cüd na ma zı nı kıl). (İn san, 76/25-26)

Ko nuy la il gi li di ğer ayet ler de  te hec cüd na ma zı nın öne mi ve 
seç kin in san la rın bir sı fa tı ol du ğu şöy le di le ge ti ri li yor: “Ey ör tü-
sü ne bü rü nen. Ge ce nin bi ra zı ha riç, kalk ( na maz kıl) (Mü zem mil, 

73/1-2). “Gü ne şin doğ ma sın dan ve bat ma sın dan ön ce, ge ce nin 
bir kıs mın da ve sec de le rin ar dın dan O’nu  tes bih et” (Kaf, 50/39-

40) “Ga lip ve esir ge yen (Al lah’a) te vek kül et. O (Al lah) ki, (ge ce 
na ma za) kalk tı ğın  za man se ni gö rü yor. Sec de eden ler ara sın da 
do laş ma nı da (gö rü yor).” (Şu ara, 26/218-220)

265

Sün net te de  te hec cüd, farz na maz lar dan son ra en fa zi let li 
 na maz ola rak ni te len di ril miş tir. Ebu Hu rey re’nin ri va yet et ti ği 
bir ha dis te Hz. Pey gam ber, “Ra ma zan oru cun dan son ra en fa zi-
let li  oruç Mu har rem ayın da tu tu lan oruç tur. Farz na maz lar dan 
son ra en fa zi le ti  na maz ise ge ce kı lı nan ( te hec cüd) na ma zı dır” 
der.266

 Zik re di len ayet ve ha dis le rin ya nı sı ra, Mü zem mil su re si nin 
son aye tin de: “Ar tık, Kur’ân’dan ko la yı nı za ge le ni oku yun (bir 
 za man sı nır la ma sı ol ma dan ko la yı nı za gel di ği ka da rıy la  te hec-
cüd kı lın);”267  İs ra sû re sin de ise,“Sa na has bir na fi le ol mak 
üze re  na maz kıl” ( İs ra, 17/79) ifa de le ri nin bu lun ma sı; Hz. Pey gam-
ber’in te hec cü dü he men hiç ka çır ma mış ol ma sı, O’nu ve ge tir di-
ği me sa jı en iyi an la yan ve “ ge ce nin ruh ban la rı,  gün dü zün at lı 
mü ca hit le ri” ün va nı nı ala cak ka dar ge ce iba de ti ne özen gös te ren 
as ha bın pra ti ği, nass ve sa ha be tat bi ka tın dan hü küm çı kar ma ya 

264 İbn Kesir, Tefsir, II, 392
265 Ayrıca bkz. Al-i İmran, 3/112-114; Taha, 20/130-132; Furkan, 25/64-68; Zümer, 39/8-9; 

Secde, 32/15-18; Zariyat,51/15-19
266 Müslim, Sıyam, 202; Ebu Davut, Sıyam, 55; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 6; Müsned, II, 342
267 Açıklama için bkz.  Razî, Mefatîh,  XXX, 171
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gay ret eden müc te hid le ri, te hec cü dün hük mü nü koy ma da epey 
zor la mış tır. 

 Ha san-ı Bas rî ve  İbn Sî rîn: “Bir ko yun sa ğa cak ka dar bir 
 za man bi le ol sa,  ge ce na ma zı, her Müs lü ma na farz dır” de miş-
ler ve “Kur’ân’dan ko la yı nı za gel di ği ka da rıy la oku yun ( na maz 
kı lın)” aye ti ni de lil gös te re rek, bu nun en az iki re kât ol du ğu nu 
be lirt miş le dir.268 Ebu Hu rey re’nin ri va yet et ti ği, “Bir adam 
ha nı mı nı ge ce uyan dı rıp, be ra ber iki re kât  na maz kı lar lar sa, 
Al lah’ı çok zik re den er kek ve ka dın lar dan sa yı lır lar”269 ve Mün-
zi rî’nin  Ter ğib’e al dı ğı “Şey ta nın dü ğüm le ri ni iki re kât la da ol sa 
çö zün!”270 ha dis le ri de, alt li mit açı sın dan bu fik ri des tek ler 
ma hi yet te dir. Bu ha rî de “Şey tan ge ce na ma zı na kalk ma ya nın 
en se kö kü ne  dü ğüm atar” şek lin de bir baş lık ata rak, ay nı gö rü şü 
pay laş tı ğı nı gös ter miş tir.271

 İbn Ab bas, te hec cü dün Hz. Pey gam ber’e farz ol du ğu nu, 
em rin za hi ri nin vü cûb bil dir di ği ni, fa kat bu vü cû bi ye tin son ra 
nes he dil di ği ni söy le mek te dir. Nes hin se be bi için ise iki şey söy-
len miş tir:

1. Beş va kit  na maz farz kı lın ma dan ön ce  te hec cüd farz dı. Bu 
far zi yet beş va kit na maz la nesh edil di.

2. “Ge ce le yin, bi ra zı is tis na kalk! Ge ce nin ya rı sın da (kalk) 
ya hut bun dan bi raz ek silt ve ya bu nu ar tır” (Mü zem mil, 73/2-3) ayet le-
ri na zil olun ca as hab, ge ce nin ne ka da rı nı   iba det ne ka da rı nı da 
din len me ile ge çi re cek le ri ni tam kes ti re me di ler. Al lah’ın em ri ni 
ye ri ne ge tir mek ga ye siy le, ge ce nin hep si ni iba det le ge çir me ye 
baş la dı lar. Bun dan ötü rü ayak la rı şiş me ye baş la dı. Bu nun üze ri-
ne “Ko la yı nı za gel di ği ka da rıy la oku yun ( na maz kı lın)” (Mü zem mil, 

73/20) aye ti na zil ol du. Böy le ce te hec cü dün zor luk ver me yen bir 
kıs mı va cip ola rak kal dı. Bu iki ayet ara sın dan bir se ne geç miş ti. 

268  İbn Arabî, Ahkamu’l-Kur’ân, IV, 1882; Taberanî’den naklen Münzirî, Terğîp, I, 430
269 Ebu Davut, Salat, 307,   İbn Mace, İkame, 175
270 İbn Hüzeyme’nin Sahih’inden naklen Münzirî, Terğîb, I, 422
271 Buharî, Teheccüd, 12.Bilindiği gibi Buharî, fıkhî tercihlerini teracim (konu başlıkları)’inde 

belirtmiştir.
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Bir se ne son ra, beş va kit na ma zı em re den aye tin na zil ol ma sıy la 
te hec cü dün vü cû bi ye ti ta ma men kalk tı, na fi le ola rak kal dı.272

 İs ra sû re sin de ge çen “Sa na has bir na fi le..” ( İs ra, 17/79) iba re si, 
tar tış ma la ra ay rı bir bo yut ka zan dır mış tır. Ah ka mu’l-Kur’ân sa hi-
bi  İb nu’l-Ara bî, na fi le ke li me si nin zi ya de mâ nâ sı na gel me sin den 
ötü rü te hec cü dün, beş va kit na ma za ek ola rak, Hz. Pey gam ber’e 
farz ol du ğu nu ve doğ ru olan gö rü şün de bu ol du ğu nu be lir tir.273 
Ni te kim Hz. Ai şe’den ri va yet edi len bir ha dis te Efen di miz, “Üç 
şey sa de ce ba na farz dır, siz le re sün net tir: Mis vak kul lan mak, 
 vi tir na ma zı ve ge ce iba de ti”274 bu yu rur.

İkin ci gö rü şe gö re ise, na fi le ta bi ri ta tav vu ya ni farz ve va cip-
ten alt ta bir hü küm bil di rir. Hz. Pey gam ber’in, var sa, geç miş 
ve ge le cek gü nah la rı af fe dil di ğin den, farz lar dı şın da yap tı ğı her 
  iba det sa de ce se vap la rı nı ar tı rır. Do la yı sıy la bu ra da ki “na fi le” 
se vap la rı na ek mâ nâ sı na dır. Üm met için na fi le ise, gü nah la rı nın 
kef fa re ti için ge rek li olan faz la iba det ler mâ nâ sı na ge lir. 

Bu ri va yet ler den,  te hec cüd na ma zı nın hük mü için üç gö rüş 
or ta ya çık mak ta dır: 1. Te hec cüd sün net tir, farz de ğil dir. Bu nun 
de li li “Ge ce kalk‚” em rin den son ra “ge ce nin ya rı sı nı, ya rı sın dan 
az ve ya faz la sı nı (iba det le ge çir)” iba re si nin, işi is te ğe bı rak mış 
ol ma sı dır. Ke sin lik bil dir me yen böy le bir ifa de den son ra te hec cü-
de, na sıl farz de ni le bi lir? 2. Te hec cüd va cip tir, çün kü “Ko la yı nı-
za gel di ği ka da rıy la oku yun ( na maz kı lın) em ri var dır. 3. Sa de ce 
Hz. Pey gam ber’e va cip tir, çün kü “sa na has bir na fi le (ek)” de nil-
miş tir.

Te hec cü dün öne mi ni ar tı ran nok ta lar dan bi ri si de,  İmam-ı 
Azam’a gö re va cip di ğer imam la ra gö re ise va cip kuv ve tin de bir 
sün net olan, vi tir le ay nı  na maz de ni le bi le cek ka dar iç içe ol ma sı-
dır. Hz. Ai şe, “Al lah’ın Re sû lü her ge ce, ge ce nin ilk, or ta ve son 

272 İbn Kesir, Tefsir, III,378;  Alûsî, Ruhu’l-Meanî, XV,138;  Razî, Mefatîh, XXX, 171;  Aynî, 
Umde, VII, 189; Saharenfurî,  Bezlu’l-Mechûd, VII,60.

273 İbn Arab, Ahkamu’l- Kur’ân, III, 121;  Aynî, Umde, VII, 165.
274 Bu hadisin bir benzeri de “Vitir, kuşluk namazı ve kurban bana farz size nafiledir” şeklinde 

varid olmuştur. Hindî, Müntahabu Kenzi’l- Ummal, III, 165; Müsned, I, 231. Ayrıca bkz. İbn 
Kesir, Tefsir, III, 378; Bursevî, Ruhu’l- Beyan, V, 191;  Alûsî, Ruhu’l- Meanî, XV, 138; XVI, 
193; XXIX, 166.

G e c e  İ b a d e t i n i n  K a p s a m ı

87



sa at le rin de  vi tir kı lar dı. Vit ri  se her vak ti ne ka dar sü rer di”275 
der.  İbn  Ömer’in ri va ye ti ise şöy le: “Bir adam Hz. Pey gam ber’e 
ge ce na ma zı nı sor du. O, “ge ce na ma zı nı iki şer iki şer kı lar sın. 
Sa bah na ma zı nın vak ti nin gir di ğin den en di şe le nin ce bir re kât 
kı lar sın. Böy le ce bü tün kıl dık la rın  vi tir ol muş olur”276 ce va bı nı 
ver di. Baş ka bir ha dis te ise, “Üç re kât la  vi tir kıl ma yın, beş ve ya 
ye di re kât la kı lın ki, ak şam na ma zı na ben ze me sin” de nil mek te-
dir.277

 İmam Şa fiî, vit ri  te hec cüd na ma zı nın bir par ça sı ola rak ka bul 
et miş tir.278  Su yu tî (911/1505) de, na fi le na maz la rı izah eder ken 
te hec cü dü ay rı ca say ma yıp  vi tir baş lı ğı al tın da ele ala rak, “Vit-
rin en azı bir re kât tır. Son ra üç, son ra beş, son ra ye di, son ra da 
do kuz re kât tır. En çok da on bir re kat tır” der.279  Ame lu’l-Müs-
lim’in sa hi bi ise,  vi tir- te hec cüd iliş ki si ni şöy le açık la mak ta dır: 
“Bir çok ha dis te  ge ce na ma zı  vi tir na ma zı na nis bet edil mek te dir. 
Çün kü, Hz. Pey gam ber’in vit ri ge ce na ma zın dan ay rı de ğil di. 
Ba zan bir se lam la bir çok re kâ tı kı lar dı. Ba zan iki re kât ta bir 
se lam ve rir di. Re kât sa yı sı sa bit ol ma dı ğın dan, âlim ler ar a sın da 
ih ti la fa se bep ol muş tur. Vi tir ke li me si ba zen ge ce kı lı nan bü tün 
na maz la rın adı ola rak kul la nıl mış, ba zen de ay rı bir  na maz gi bi 
açık lan mış tır”280 (Te hec cü dün re kât sa yı sı üze rin de ay rı ca dur-
ma ya ça lı şa ca ğız.)

Şu ne ti ce ye va rı yo ruz: İs ter nes he dil miş bir farz, is ter sün net 
ol sun, farz lar dan he men son ra zik re dil me si, Hz. Pey gam ber, 
as hab ve se le fin pra ti ği ve vi tir le bir sa yı la cak ka dar ya kın iliş-
ki si, te hec cü dün farz lar dan son ra en fa zi let li  na maz ol du ğu nu 
gös ter mek te dir. Var lı ğı bi le tar tış ma ko nu su olan yat sı nın ilk 
sün ne ti ni ka çır ma yan bir mü’mi nin ha ya tın da, te hec cü dün ol ma-
ma sı, ga rip de ğil mi dir?

275 Buharî, Vitir, 2; Müslim, Müsafirîn, 136;  İbn Mace, İkame, 161; Müsned, I,86, VI, 46.
276 Buharî, Salat, 84, Vitir, 1; Müslim, Müsafirîn, 145; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 26; Müsned, II, 5,9.
277 Darekutnî, İbn Hibban ve Hakim’den naklen, İbn Harrat, es-Salat ve’t- Teheccüd, 26. 
278 Irakî, Terhu’t-Tesrib, III, 51.
279  Suyutî, Vezaifu’l-Yevm Ve’l-Leyl, 59.
280  Muhammed Tarık,  Amelu’l-Müslim Fi’l-Yevm ve’l-Leyl, 271.
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 İmam  Rab ba nî (1563-1625) şöy le di yor: “Te hec cüd kıl mak da bu 
yo lun (ta sav vuf) vaz ge çil mez gö rev le ri ara sın da dır. Bu nu, za ru ret 
ol ma dan ge çir me mek için gay ret sar fet mek ge re kir. Baş lan gıç ta 
zor olur sa, uyan dır ma la rı için ya kın la rı na ve ya hiz met çi le ri ne 
gö rev ver me li,  te hec cüd vak ti ken di si ni zor la uyan dır ma la rı nı ve 
 uy ku ha lin de bı rak ma ma la rı nı ten bih et me li dir. Bir kaç gün için-
de kalk ma yı iti yad edi nin ce ar tık zor luk ve kül fet or ta dan kal kar. 
Ge ce nin so nu na doğ ru kalk mak is te yen, yat sı na ma zı nı kıl dık tan 
son ra, fay da sız şey ler le uğ raş ma yıp uyu ma lı dır.”281

Ge ce na ma zı nın bu özel li ği ve gü zel li ği ne re den ge li yor? Ta sav-
vuf eh li nin bu so ru ya ce va bı şu dur: “Gün düz ler şe ha det âle mi ne, 
ge ce ler  gayb âle mi ne bağ lı dır.282 Er miş bir  ruh için  gayb âle mi-
ne bağ lan ma nın ifa de ede ce ği an lam ise, söy le me ye ge rek yok 
ki, çok bü yük tür. Hz. Pey gam ber’in, da ha ön ce ge çen ifa de siy le, 
 te hec cüd mü’mi nin şe re fi dir. Ger çek ten de, in san ru hu nu Al lah’a 
gö tür me ve yü celt me de te hec cü dün ye ri ni ala cak baş ka bir de ğe-
re rast la mak müm kün de ğil dir, de ne bi lir. Özel lik le genç yaş lar da 
kı lı nan ge ce na maz la rı ru ha,  İla hî  il ham ka pı la rı nı aç ma da ke sin 
ve ge cik me siz bir yol gi bi dir. Çün kü  ge ce na ma zı  ri ya de nen ke mi-
ri ci ve öl dü rü cü il le tin hiç bu laş ma dı ğı bi ri cik mal ze me dir.283

 Ka mil Mi ras da, il gi li ayet ve ha dis le rin tef sir ve şerh le riy le 
ver di ği uzun ma lû mat tan son ra şöy le di yor: “Muh te rem oku yu cu-
la rım! Te hec cüd na ma zı nın, be şe rin tas vir ve be ya nı na sığ ma yan 
 fe yiz ve fa zi le ti hak kın da  vâ rid olan yu ka rı da ki ayet ve ha dis ler, 
böy le te miz ve iman lı gö nül le ri ge re ği gi bi et ki ler. Bun la rı  sıdk 
ve ih lâs la oku yup öğ re nen her mü’min, gön lün de bu se vim li 
ge ce iba de ti ne bir il gi duy ma ma sı müm kün de ğil dir. Se her vak ti, 
gö zü ve kal bi uya nık, Al lah’ın di va nı na du ran her  te hec cüd sa hi-
bi, sa kin bir ba har yağ mu ru gi bi, kal bi ne  fü yû zat-ı İla hiy ye’nin 
dö kül dü ğü nü se vinç için de his se der, o gü nü baş tan ba şa ne şe ile 
ya şar ve ya rı nın  te hec cüd vak ti ni öz ler.”284

281 İ. Rabbanî, Mektubat, I, 1176.
282  İbn Arabî, Fütuhat, I, 395.
283 Y. N. Öztürk, Din ve Fıtrat, 132-133.
284 K. Miras, Tecrid, IV,  33.
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 İmam  Rab ba nî’nin dik kat çek ti ği bir nok tay la ko nu yu ka pat-

mak is ti yo ruz: “Farz iba det ler le kı yas edi lin ce, na fi le le rin bir 

de ğe ri kal maz. Çün kü va kit le rin her han gi bi rin de her han gi bir 

farz na ma zı eda et mek, se ne ler ce na fi le iba det ten da ha fa zi let li-

dir. Ta bii ki, o farz   iba det ha lis bir ni yet le eda edi lir se... Söz ko-

nu su  na fi le   iba det han gi cins ten olur sa ol sun, du rum de ğiş mez. 

Na maz,  oruç,  ze kât, zi kir,  fi kir v.s... Bu ko nu da, Hz.  Ömer’den 

şun lar ri va yet edil miş tir. “Bir gün sa bah na ma zı nı kıl dır dı, son ra 

ce ma ate göz gez dir di. Ar ka daş la rın dan bi ri ni gö re me yin ce sor-

du: “Fa lan şa hıs ne re de?” “O, ge ce nin ço ğu nu uy ku suz ge çi rir. 

İh ti mal ki,  uy ku bu sa at te bas tır dı” ce va bı nı alın ca, “Ge ce nin 

ta ma mı nı uyu yup, sa bah na ma zı nı ce ma at le kıl say dı, ken di si 

için da ha iyi olur du” de di.285

3. GE CE KI LI NAN NA MA ZIN RE KÂT SA YI SI VE KI LI NIŞ
    ŞEK Lİ

Te hec cüd na ma zı nın re kât sa yı sı, farz na maz lar gi bi ke sin 

ve sa bit de ğil dir. Ön ce ko nuy la il gi li ve ço ğun lu ğu Hz. Ai şe’nin 

ri va yet et ti ği ba zı ha dis le ri kay de de lim: “Hz. Pey gam ber’in  ge ce 

na ma zı 13 re kât tı.286 Sa bah na ma zı nın sün ne ti ha riç Efen di miz 

ge ce le ri 7, 9 ve 11 re kât kı lar dı.”287 “Sa bah na ma zı nın sün ne ti 

ve  vi tir da hil ol mak üze re 13 re kât kı lar dı.”288 “Hz. Pey gam ber, 

ge ce le ri 11 re kât kı lar dı. Bun lar dan bir re kâ tı vi tir di.”289 “Hz. 

Pey gam ber, ne ra ma zan ayın da ne de di ğer ay lar da, 11 re kât ten 

faz la  ge ce na ma zı kıl ma mış tır.”290 “Efen di miz, ge ce 7 ve 9 re kât 

kı lar dı.”291 “Hz. Pey gam ber, ara da otur ma dan se kiz re kât kı lar-

dı. Son ra se lam ve rir di. Ar dın dan iki re kât da ha kı lıp se lam ve rir-

di. Son ra da bir re kât kı lar dı. Top lam 11 re kât eder. Yaş lan dı ğı 

285 İ. Rabbanî, Mektubat, I, 108.
286 Buharî, Teheccüd, 9;  Tirmizî, Salat, 326.
287 a.g., a.y.
288 a.g.  a.y.
289  Tirmizî, Salat, 325.
290 a. g. a.y.
291 a.g.  a.y..
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 za man, bi raz da ki lo al mış tı, 7 re kât le  vi tir na ma zı kı lar dı. Son ra 
otu ra rak iki re kât kı lar dı, top lam 9 re kât olur du.”292

Bu ri va yet le ri de ğer len di ren  ilim adam la rı, Hz. Pey gam ber’in 
ge nel ola rak  vi tir da hil 11 re kât kıl dı ğı nı, 13 re kât di yen le rin 
sa bah na ma zı nın sün ne ti ni, 15 re kât di yen le rin ise yat sı nın da 
son sün ne ti ni kat tık la rı nı söy le miş ler dir. Ne ti ce de Hz. Pey gam-
ber’in en çok ve ge nel lik le 8 re kât  te hec cüd na ma zı kıl dı ğı or ta ya 
çık mak ta dır. Son has ta lı ğı dö ne min de 7 re kât kıl dı ğı şek lin de ki 
ri va yet esas alı nır ve  vi tir na ma zı da 3 re kât dü şü nü lür se en az 
4 re kât  te hec cüd kıl dı ğı tes bit edi le bi lir. “Ge ce le yin  te hec cüd kıl” 
( İs ra, 17/79) aye tin de ki ba’zi yet bil di ren min har fi, “Ko la yı nı za gel-
di ği ka da rıy la oku yun ( na maz kı lın)” aye ti nin ver di ği ge niş lik ile 
“Kim ha nı mı nı uyan dı rır ve be ra ber iki re kât  na maz kı lar lar sa, 
zik re den er kek ve ka dın lar dan sa yı lır lar” ha di si gö zö nü ne alı nın-
ca, te hec cü dün en azı nın iki re kât ol du ğu nu söy le mek müm kün-
dür. Za ten bir na ma zın en az iki re kât ola bi le ce ği, cum hu run 
gö rü şü dür.293

 İbn Kay yim el-Cev ziy ye (ö.751), Hz. Pey gam ber’in gün lük kıl-
dı ğı na ma zın re kât sa yı sı hak kın da şöy le di yor: “Re sû lul lah’ın 
farz, sün net-i ra ti be,  ge ce na ma zı ol mak üze re, ge ce ve gün düz 
(24 sa at te) kıl dık la rı na ma zın re kât sa yı sı kırk tır. O, bü tün ha ya-
tı bo yun ca gün lük bu kırk re kât na ma zı ko ru muş tur ki, 17 re kât 
farz, 10 ve ya 12 re kât ra ti be, 11 ve ya 13 re kât  te hec cüd na ma zı dır. 
Her mü’min, ha ya tı nın son de mi ne ka dar bu na maz la ra de vam 
et me li dir. Bir ev sa hi bi nin, ge ce gün düz kırk de fa ka pı sı nı ça lan 
bir kim se ye, ica bet et me sin de ki ça buk lu ğu ve ka pı sı nı aç mak ta ki 
gay re ti dü şü nül sün; son ra da her  za man ve du rum da yar dım cı-
mız olan Rabb’imi zin sa yı sız lü tûf ve yar dım la rı dü şü nül sün! 
Rabb’imi zin du ala rı mı zı ka bul et me si ne, bi zi der gâh-ı ulu hiy ye-
tin den ümit siz ge ri çe vir me si ne ih ti mal ve ri lir mi?294

292 Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 1, 18.
293  Aynî, Umde, II, 180, Saharenfurî, Bezlu’l- Mechûd, VII, 96;  Muhammed Tarık, Amelu’l- 

Müslim , 275.
294  İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdu’l-Mead, I, 303.
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Yu ka rı da ve ri len ha dis ler den de an la şı la ca ğı gi bi Hz. Pey gam-
ber,  te hec cüd na ma zı nı de ği şik şe kil ler de kıl mış, ba zan iki re kât-
te bir, ba zan dört re kât te bir, ba zan da se kiz re kât te bir se lam 
ver miş tir.

Üç imam (Şa fiî, Ma li kî ve Han be lî) ile İma meyn (Ebu Yu suf 
ve  Mu ham med)’e gö re,  te hec cüd na ma zı iki re kât te bir se lam 
ve ri le rek kı lı nır ve ef dal ola nı da bu dur.  İmam-ı Azam’a gö re ise 
ef dal olan dört re kât te bir se lam ver mek tir.295

Hz. Pey gam ber’in  vi tir na ma zın da, zamm-ı sû re ola rak bi rin-
ci re kât te A’la sû re si ni, ikin ci re kât te Ka fi rûn sû re si ni, üçün cü 
re kât te ise  İh las, ba zen de  İh las ve Mu av vi ze teyn sû re le ri ni 
oku du ğu na da ir ri va yet ler296 bu lun mak la bir lik te, te hec cüt te 
oku ma yı âdet edin di ği be lir li sû re ve ayet ler den pek sö ze dil me-
mek te dir. Ge nel de çok uzun ba zen de or ta uzun luk ta zamm-ı 
sû re koş tu ğu bi ze ula şan bil gi ler ara sın da dır.

4. SEC DE

Sec de, Kur’ân’da, de ği şik si ğa la rıy la, 80 kü sur yer de geç mek-
te dir. Sec de ve ya su cûd, bo yun bük me ve eğil me de mek tir. Bu 
ha liy le  sec de, in san ve can sız la rın tü mü nü ku şa tan bir fa ali yet tir. 
Ge nel de  sec de iki gö rü nüm arz eder. Bun lar dan bi rin ci si,   ker hî 
 sec de olup, in san dı şın da ki var lık la rın zo run lu ola rak yap tık la rı 
sec de dir. İkin ci si ise ser best se çim ve hür ni yet le ye ri ne ge ti ri-
len  sec de olup in sa na mah sus tur. (Bu na me lek le ri ve cin le ri de 
kat mak müm kün dür.) Bu son sec de ye Kur’ân  tav’î (is te ğe bağ lı) 
 sec de de mek te dir. (Ra’d, 13/15; Hac, 22/17) 

İn san dan baş ka bü tün can lı la rın ta biî du ru şu, is yan dan uzak 
bir   iba det mâ nâ sı ta şır ken, in sa nın ta biî du ru şu olan kı yam, hem 
say gı hem  is yan mâ nâ sı na ge lir. Kı yam ha li nin   iba det mâ nâ sı nı 
ifa de ede bil me si için, in sa nın bu ha le bir şey ler ila ve et me si ge re-
kir. Ya ni in san an cak şu ur lu bir gay ret sa ye sin de   iba det ha li ne 

295 Merğinanî,  Hidaye, I,67; Halebî, Mülteka, I, 113.
296 Ebu Davut, Vitir, 6;  Tirmizî, Vitir, 9; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 37, 47, 50; Müsned, III, 406, 407, 

V, 123.
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ge çe bi lir. İba det ha li, kı yam ve rü ku’ gi bi mer ha le ler den ge çe rek, 
git tik çe ar tan bir say gıy la, sec de de son de re ce ye va rır. Sec de her 
tür lü ya ban cı duy gu lar dan uzak ni haî bir say gı ve mut lak bir tes-
li mi yet, ya ni ka tık sız bir   iba det ifa de eder.

Şey ta nın  sec de et me yi şi, ebe dî asî ve la net lik di ye dam ga lan-
ma sı na se bep ol muş tu. Bü yük lük tas la ya rak Al lah’ın emir le ri ne 
 ita at et me yen ler ve sec de ye ya naş ma yan lar, sü rek li sec de de olan 
ken di göl ge le ri ne bak sın lar da ki bir len me ye ge rek ol ma dı ğı nı 
an la sın lar. Böy le le ri, “Al lah’ın ya rat tı ğı her han gi bir şe ye dik kat 
edip, on la rın göl ge le ri nin sa ğa so la dö ne rek, ze lil ze lil Al lah’a 
 sec de et ti ği ni gör mü yor lar mı?” (Nahl, 16/48) Ha va da uçan kuş lar 
da hil, “Gök ler de ve yer de olan lar da, on la rın göl ge le ri de is ter 
is te mez Al lah’a  sec de edip du ru yor lar.” (Ra’d, 13/14) “Gök ler de ve 
yer de bu lu nan her kes, gü neş, ay ve yıl dız lar, dağ lar, ağaç lar, hay-
van lar ve in san la rın bir ço ğu ha ki ka ten Al lah’a  sec de eder ler.” 
(Hacc, 22/18) Bu ha ki ka tı bi len ler O’na  sec de et mek ten bü yük he ye-
can du yar lar. He le “Rabb’inin ka tın da ki me lek ler, O’na kul luk 
et mek ten as la  ki bir duy maz lar, hep O’nu  tes bih ile yal nız ona 
 sec de eder ler.” (A’raf, 7/206) Üs tün ya ra dı lış ve in ce an la yış, in sa nı 
Al lah’a yak laş tı rı cı dır. Çün kü “İlim de yük sek pa ye ye eren ler le 
mü’min ler” (Ni sa, 4/162) ve “Bun dan ön ce ken di le ri ne  ilim ve ri len-
ler, Al lah’ın ayet le ri ni işi tin ce, ağ la ya rak yüz üs tü sec de ye ka pa-
nır lar. Bu  sec de, on la rın Al lah’a kar şı duy duk la rı de rin say gı yı 
ar tı rır.” ( İs ra, 17/109) “Rabb’inin rah me ti ni uma rak, ge ce nin geç 
sa at le rin de sec de ye ka pa nan, ona  ita at ve   iba det eden kim se ile 
her han gi bir kâ fir bir ola bi lir mi?” (Zü mer, 39/9) Çün kü, “Al lah’ın 
ha lis kul la rı, ge ce le ri ni Rab’le ri ne  sec de ve   iba det ede rek ge çi rir-
ler.” (Fur kan, 25/64)

Öy le ise (Ha bi bim) “Sen de Rabb’ini  hamd ile  tes bih et ve 
 sec de eden ler den ol.” (Hicr, 15/98) “Ge ce le yin  sec de et tik ten son ra 
O’nu  tes bih et.” (Kaf, 50/40) “Ey iman eden ler -siz de- Rabb’ini ze 
rü ku’,  sec de ve   iba det edi niz, ha yır lı iş ler iş le yi niz ki, ger çek kur-
tu luş olan fe la ha ula şa sı nız.” (Hac, 22/77)

Ha dis ler de de  sec de üze rin de has sa si yet le du rul muş tur.
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Hz. Pey gam ber’in hiz met çi si olan  Ebu Fi ras  Re bia b. Ka’b 

el-Es le mî an la tı yor: “Ge ce le ri Pey gam be ri miz’ le bir lik te ka lır, 

ab dest su yu nu ha zır lar ve di ğer is tek le ri ni kar şı lar dım. Bir de fa-

sın da,

– “Ben den bir şey is te” bu yur du. Ken di si ne,

– “Cen net te Se nin le be ra ber ol mak is ti yo rum!” di ye ce vap ver-

dim. Pey gam be ri miz ba na, 

– “Baş ka bir is te ğin yok mu?” di ye sor du,

– “Ha yır, yok. Sa de ce bu nu is ti yo rum” de dim. Bu nun üze ri ne 

ba na şöy le bu yur du:

– “Öy le ise, sık sık  sec de ede rek, ken di he sa bı na, ba na yar dım-

cı ol!”297

Hz. Pey gam ber, kö le si  Sev ban’a ise “Sık sık  sec de et me ni tav si-

ye ede rim. Çün kü Al lah için yap tı ğın her  sec de bir de re ce yük sel-

me ni ve gü nah la rın dan bi ri nin si lin me si ni sağ lar,” de miş ti.298

De mek ki,  sec de nef sin uy sal laş tı rı lıp arın dı rıl ma sı na yar dım-

cı bir iba det tir. Ve bu yüz den sa hi bi ni cen ne te gö tü ren bir ve si le-

dir. Pey gam be ri mi zin bu ha dis ler de kas tet ti ği  sec de, sa de ce bi li-

nen be de nî ha re ket de ğil dir. Bu be de nî ha re ke tin ya nın da, in sa-

nın nef sin de be li ren de rin mâ nâ dır. Bu mâ nâ da Al lah’ın ulu lu ğu, 

yü ce li ği ve sev gi si sem bol le şir. Sec de ede nin  ita at ve tes li mi ye ti 

de Al lah’ın söz ko nu su yü ce li ği ne sem bol olur. Çün kü, sec de de 

kul, kü çü le bil di ği ka dar kü çül mek te, ken di ac zi ni ve hiç li ği ni en 

kuv vet li şe kil de his set mek te dir. İn san ken di ac zi ni ve hiç li ği ni 

id rak et me den Ce nab-ı Hakk’ın bü yük lü ğü nü id rak ede mez. 

Bu na gö re  sec de, asıl mâ nâ sı ge re ğin ce, in sa nın ken di si ni Al lah’a 

kar şı hiç say ma sı nın be de nî bir ifa de si ol du ğu tak dir de   iba det ve 

Al lah’a  ita at ni te li ği ka za na bi lir, an cak o  za man cen ne te gir me ye 

ve onun öte si olan Al lah’a yak laş ma ya ve si le ola bi lir.

297 Müslim, Salat, 225; Ebu Davut, Tatavvu, 22; Neseî, Tatbik, 79; Müsned, I, 386, 400.
298 Müslim, Salat, 224, 225; Ebu Davut, Tatavvu, 22;  Tirmizî, Salat, 169; Neseî, Tetbîk, 80; 

Müsned, III, 500, IV, 59.
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Kur’ân’da çok ke re  na maz mâ nâ sı na  sec de ke li me si kul la nıl-
mak ta dır. Na maz kıl ma ya mah sus olan İs lâm ma bed le ri,  sec de 
ye ri de mek olan, mes cid ke li me siy le ad lan dı rıl mak ta dır. Bu, 
sec de nin na ma zın en mü him un su ru ol du ğu nu gös te rir. Sec de 
na ma zın son kıs mı ol du ğu hal de, ba zı ayet ler de, öne min den do la-
yı, rü ku ve kı yam dan ön ce zik re dil miş tir. (Zü mer, 39/9) 

Sec de üze rin de çok du ran ve ko nu muz olan ge ce iba de ti ni 
ba zan, sa de ce  sec de ede rek ve ya sec de de du ra rak ye ri ne ge ti ren 
 ta sav vuf eh li, na maz da ki iki sec de yi, “Na maz kı lan ki şi  sec de ha li-
ne ula şıp var lı ğın dan fa nî olun ca, bir ke re da ha sec de ye va ra rak, 
bu fe na dan da fa nî olur” şek lin de izah eder ler.299 Ma ri fet yol cu-
la rı bir de kal bin sec de sin den sö ze der ler ki, o da, kal bin,  Hakk’ı 
 mü şa he de et tik ten son ra O’nda fa nî olup, hiç bir şe yin onu meş gul 
et me me si ve di ğer or gan la rın fonk si yon la rı nın sa de ce Hakk’la 
meş gul ol ma sı na en gel ol ma ma sı şek lin de açık lan mış tı.300

Sa id b. Cu beyr (94/713), “Dün ya da ki tek hu zur kay na ğım  sec de 
ha li dir.”der.301

 Vey se’l-Ka ra nî (37/657), ge ce si ni sa ba ha ka dar kı yam da ge çi rir 
ve “Al lah’ın ya rat tı ğı ba zı var lık la rın, sü rek li kı yam da ol du ğu 
an la tı lı yor”; bir son ra ki ge ce yi rü ku da ge çi rir ve “Al lah’ın ya rat-
tı ğı ba zı var lık la rın, sü rek li rü ku’ ile   iba det et tik le ri ri va yet edil-
mek te dir”; üçün cü ge ce yi de sec de de ge çi rir ve “Ba zı ya ra tık la rın 
sü rek li  sec de ha liy le Al lah’a kul luk et tik le ri bil di ril mek te dir” 
der di.  Vey se’l-Ka ra nî’nin bu ifa de le rin den, ba zı ge ce ler kı ya mı, 
ba zı ge ce ler rü ku’u ba zı ge ce ler de sec de yi çok uzat tı ğı, fec rin yak-
laş tı ğı nı his se din ce, iki re kât lık  te hec cüd na ma zı nın ge ri ka lan 
kıs mı nı ha fif tu tup bi tir di ği an la şıl mak ta dır.302

 Ebu  Mu ham med el-Ce ri rî (311/923) an la tı yor: “Cü neyd’i zi ya ret 
et mek is te dim. Git ti ğim de na ma za dur muş tu. Na ma zı nı, uza ta-
bil di ği ka dar uzat tı. Bi ti rin ce, “Yaş lan dın, ke mik le rin di ren ci azal-
dı, cil din in cel di, gü cün azal dı. Na ma zı bi raz azalt san...” de dim. 

299 Martin Lings, XX. Yüzyılda Bir Veli’ den naklen , Şeyh Alevî, Mineh, 114.
300 Kaşanî, Istılahatu’s- Sufiyye, 83, Kahire, 1981.
301  Ebu Nuaym, Hilye, IV, 272; İbnu’l-Cevzî, Sıfetu’s- Safve, III, 77.
302 İbn Harrat, es-Salat ve’t-Teheccüd, 357.
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“Sus!” de di, “Bu yol la Al lah’ı bul duk. Bu yol da  dûn him met lik 

yap mak ya kış maz. Nef se ne yük ler sen onu ta şır. Na maz, Al lah’a 

ulaş tı rır,  sec de ise Al lah’a ya kın laş tı rır. Onun için Al lah “ sec de 

et ve yak laş” (Alak, 96/19) bu yur du. Kim Al lah’a ya kın laş tı ran yo lu 

terk eder se, ne ti ce de uzak laş tı ran yo la gi rer.”303

 Ehl-i Beyt imam la rın dan  Ali b. Ab dil lah b. Ab bas, o ka dar çok 

 sec de eder di ki, bu yüz den ken di si ne, çok  sec de eden mâ nâ sı na 

 sec cad lâ ka bı ta kıl mış tı.

Evet, sec de de mah vi yet, Hakk kar şı sın da zil le ti ka bul, ena ni-

ye ti terk ve Rabb’e tam  te vec cüh var dır. İş te böy le bir sec de ye 

Al lah  te cel li eder.

D. İLİM TAH Sİ Lİ

Kı sa ca, eş ya ve olay la rın ger çe ği ne uy gun bi lin me si ne  ilim 

de nir.304 İl min üs tün lük ve şe re fi ni, izah et mek ko nu muz ol ma-

dı ğı için, sa de ce üç ayet ver mek le ye tin mek is ti yo ruz. “Kul lar 

için de an cak bil gin ler Al lah’tan (ge re ğin ce) kor kar.” (Fa tır, 35/28), 

“Al lah siz den ina nan la rı ve ken di le ri ne  ilim ve ri len le ri de re ce ler-

le yük sel tir.” (Mü ca de le, 58/11)

Al lah, Zü mer sû re sin de, “Yok sa o, ge ce sa at le rin de  sec de ede-

rek, ayak ta du ra rak   iba det eden, ahi ret ten kor kan ve Rabb’inin 

rah me ti ni uman gi bi mi dir? De ki, “hiç bi len le bil me yen bir olur 

mu?” Doğ ru su an cak  akl-ı se lim sa hip le ri öğüt alır” (Zü mer, 39/9) 

bu yu ra rak, hem ge ce iba de ti ne mü da vim olan la rı alim ol mak la 

ni te le miş, hem de ge ce  ilim tah sil et me nin öne mi ne işa ret et miş-

tir.  Süh re ver dî, ko nu yu şöy le izah et mek te dir. “Al lah’ın, Zü mer 

sû re si 9. ayet te hak la rın da ilim le hük met ti ği him met sa hi bi alim-

le rin, ge ce yi ilim le ih ya et me le ri ge re kir. Çün kü bu tip alim ler, 

 ilim için ne fis le ri ni, nef sin ta bi atı nın kay na ğı olan  uy ku ve ten bel-

lik ten alı koy muş lar ve yan la rı nı ya tak la rın dan ayı ra rak uy ku yu 

303 a.g. , 309.
304 Bkz. Cürcanî, Ta’rifat, 155.
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bir ya na bı rak mış,  gaf let ve  uyu şuk luk sı fa tın dan kur tul muş lar-
dır.”305 Bu ha rî de ge ce sa at le rin de  ilim tah sil et me nin öne mi ne 
işa ret et mek üze re, “Ge ce  ilim tah sil et me ve ib ret al ma” adıy la 
özel bir bö lüm aça rak şu ha di si nak le der: “Va li de miz  Üm mü Se le-
me an la tı yor: Hz. Pey gam ber, bir ge ce uyan dı ve “Süb ha nal lah! 
Al lah bu ge ce ne fit ne ler in dir di! Ay rı ca ni ce ha zi ne le rin ka pı la rı-
nı aç tı! Ey ev hal kı! Uya nın, dün ya da bir çok el bi se li kim se var ki, 
ahi ret te çıp lak tır” bu yur du.306 

Hz.  Ebu Be kir, her ge ce, yat sı na ma zın dan son ra bir iki sa at 
ev hal kıy la  soh bet eder di. Son ra ev hal kı ya tın ca kal kıp, ab des ti-
ni ye ni ler, iki re kât  na maz kı lar, sec ca de si üze ri ne otu ra rak  hu şu 
ile mu ra ka be ye da lar dı. Sa ba ha bir sa at ka dar bir va kit ka lın ca 
mü ba rek ba şı nı kal dı rıp bir ke re ah eder di. Son ra on re kât  te hec-
cüd ve üç re kât da  vi tir kı lar ve ev hal kı nı da uyan dı rır dı. Son ra 
sa bah sün ne ti ni kı lıp ca mi ye gi der di.”307 

Ge ce  ilim tah sil et me ve il mî mü za ke re ler de bu lun ma nın fa zi-
le ti ni iyi kav ra yan se lef alim le ri, ço ğu  za man yat sı na ma zın dan 
son ra mü za ke re le re baş lar ve ba zan sa bah eza nıy la mec li si ka pa-
tır lar dı.308 

Ge ce le ri nin bü yük bir kıs mı nı  ilim tah si li ve mü za ke re ile ge çi-
ren alim ler den bir kaç ör nek ver mek is ti yo ruz:

Bu ha rî ve Müs lim’in ho ca sı  Ha fız Ebu Hay se me en-Ne saî, 
 Fu dayl b. İyaz’ın şöy le de di ği ni nak le der: “Ben,  İbn Şüb rü me, 
 Ha ris el-Uk lî,  Mu ğî re ve  Ka’ka b. Ye zid, ge ce le ri otu rur ve fı kıh 
mü za ke re eder dik. Ço ğu ke re sa bah eza nı oku nun ca ya ka dar 
kalk maz dık.”309

 Ha fız İbn Ke sir (774/1373) an la tı yor:

“Bu ha rî, ge ce uy ku dan uya nır, lam ba sı nı ya kar, ha tı rı na ge len 
fay da lı bir şe yi ya zar dı. Son ra lam ba sı nı sön dü rür ya tar dı. Tek rar 

305  Sühreverdî,  Avarif, 453. 
306 Buharî,  İlim, 40. 
307 İ. Hakkı,  Marifetname, 314.
308  Nevevî, el-Mecmu’. I, 38.
309 Ebu Heysem en-Nesaî, Kitabu’l-  İlim, 135.
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kal kar, tek rar kal kar dı. Hat ta bir ge ce de yak la şık yir mi de fa kalk-
tı ğı olur du.”310

 Ka dı İyaz (544/1149),  İb nu’l-Ka sım’ın (191/807) ha ya tı nı an la-
tır ken, onun şöy le de di ği ni ya zar: “Sa ba hın ala ca ka ran lı ğın da 
Ma lik’e ge lir iki, üç, dört... me se le so rar dım. O sa at te içi nin açıl dı-
ğı nı an lar, böy le ce her   se her vak ti ge lir dim. Bir de fa sın da ba şı mı 
ka pı nın eşi ği ne ko yup yat tım. Uy ku bas tır dı, uyu mu şum. Ma lik 
çı kıp ca mi ye git miş duy ma mı şım. Si yah bir ca ri ye si var dı. Be ni 
aya ğıy la ite rek de di ki, “Efen din çık tı, se nin gi bi  ga fil de ğil dir o. 
Bu gün kırk do kuz ya şı na gir miş tir de, sa bah na ma zı nı yat sı nın 
ab des tiy le kıl ma dı ğı çok az va ki ol muş tur.”  İb nu’l-Ka sım ona çok 
gi dip gel di ği için ca ri ye onu kö le si san mış tı.”311

 Ze he bî,  abid, alim  İs ma il b. Ay yaş el-Hım sî (181/797) hak kın-
da şun la rı ya zı yor: “ Ebu’l-Ya man el-Hım sî şöy le di yor: “İs ma il 
bi zim kom şu muz du. Ge ce yi ih ya eder di. Ço ğu  za man okur, son-
ra bı ra kır son ra tek rar oku ma ya baş lar dı. Bir gün on dan bu nun 
se be bi ni sor dum. “Ni çin so ru yor sun de di?” “Me rak tan... Öğ ren-
mek is ti yo rum” de dim. “Na maz kı lar ken oku yo rum. Bu sı ra da 
tes bit (tah ric) et ti ğim bö lüm ler den bi riy le il gi li bir ha dis ak lı ma 
ge li yor, na ma zı bı ra kıp onu ya zı yo rum. Son ra tek rar na ma zı ma 
dö nü yo rum,” kar şı lı ğı nı ver di.”312

 İmam  Mu ham med (189/805), ge ce le ri uyu maz, ya nı na de ği şik 
tür den ki tap la rı nı ko yar, bi rin den bı kın ca onu bı ra kır, di ğe ri ni 
in ce ler di. Uy ku bas tı rın ca onu suy la gi de rir ve “Uy ku ha ra ret ten 
ile ri ge lir”der di.313

 İmam Şa fiî (150-204), ge ce si ni üçe bö ler di. İlk bö lü mün de ilim-
le uğ ra şır dı, ikin ci bö lü mün de  na maz kı lar dı, son üç te bi rin de 
ise din le nir di.314

 İmam Cü vey nî (478/1085), çok   iba det eder, sık sık ta vaf ya par, 
 te hec cüd ve  dua ile ge ce si ni ge çi rir di. An cak  uy ku çok sı kış tı rın ca 

310 İbn Kesir, el-Bidaye, XI, 25.
311  Kadı İyaz, Teratibu’l-Medarik, III, 250.
312  Zehebî, Tezkire, I, 253;  Zehebî, Mizan, I, 240:
313 Taşköprüzade, Miftahu’s- Saade, I, 23, 36.
314 İbn Tağarrî, en-Nücumu’z- Zahire, II,176; İbnu’l-Cevzî,  Sıfetu’s- Safve, II, 200.
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uyur du. Se her vak tin den iti ba ren ise te’lif ve mü za ke re ile uğ ra-
şır dı.315

Meş hur mü fes sir Alû sî,  (1270/1854) gün düz le ri ni fet va ver mek 
ve ders ta lim et mek le ge çi rir di. Ge ce nin baş lan gıç di li min den 
is ti fa de et mek is te yen bi ri ve ya bir dos tu ile be ra ber olur du. 
Ge ce nin son la rı na doğ ru tef si rin den bir kaç say fa ya zar dı. Ge ce-
nin sa ba hın da yaz mış ol du ğu bu say fa la rı evin de gö rev len dir di ği 
kâ tip le re ve rir di. On lar ise bun la rın ya zım işi ni an cak 10 sa at te 
bi ti rir ler di. 32 cilt lik tef si ri,  Ru hu’l-Ma anî’yi hep ge ce yaz mış-
tır.316

Her şe yin il me da yan dı rıl dı ğı, il mî iza hı ol ma yan he men 
hiç bir şe yin ka bul edil me di ği gü nü müz de, Müs lü ma nın, gün dü-
züy le be ra ber, ge ce si ni de de ği şik ilim le ri el de et mek üze re de ğer-
len dir me si ve bu nu   iba det neş ve si için de yap ma sı, in sa nî ve di nî 
bir gö rev dir. Ga za lî’nin  de di ği gi bi, farz la rı ve ona tâ bi sün net le ri 
ye ri ne ge ti ren ali min, ya pa ca ğı en gü zel   iba det, il mî fa ali yet le ri ni 
iler let mek ol ma lı dır.

Di ğer ta raf tan, gü rül tü, ula şım sı kın tı sı, zih ni bu lan dı ran 
na hoş man za ra ve olay lar, gün düz le ri  ilim el de et me yi na mü sa it 
ha le ge tir miş tir. Ge ce,  sü kû net ve ma ne vî âlem le re açık lı ğıy la, 
özel lik le ça ğı mız da,  ilim ve mü za ke re için ide al  za man di li mi dir. 
Yat sı na ma zın dan son ra, bir kaç sa at lik bir uy ku nun ar dın dan, 
kuş luk za ma nı na ka dar sü re cek il mî fa ali yet, öğ ren ci ve ali me 
çok şey ka zan dı ra cak tır. Keş ke,  ilim adam la rı nın res mî me sa isi 
de bu na gö re dü zen len sey di!

E. DUA

Ge ce iba de ti nin önem li un sur la rın dan bi ri si de du adır. İn sa-
nın Ya ra tı cı ile iliş ki si,   iba det va sı ta sıy la olu yor. İba de tin özü, 
di ğer bir ifa dey le, bü tün iba det le rin irc a edi le ce ği öz, du adır.317 
 İlim bu gü ne ka dar, du anın ne ti ce le ri ni hay ran lık la sey ret me si ne 

315  Muhammed ez-Zuhaylî, el-İmam el-Cuveynî,  209, Şam,1992.
316  Alûsî’nin torunu Mahmud Şükrî’nin el-Misku’l- Ezfar, adlı eserinden naklen, Muhsin 

Abdulhamid, el- Alûsî Müfessiren, 43.
317  Tirmizî, Daavat, 1.
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rağ men, he nüz du ayı izah ede me miş tir. Dua,  akıl üs tü,  ilim üs tü 
bir ni te lik ola rak du ru mu nu ko ru mak ta dır. Ve in san lık ilk gün-
den be ri, ge rek çe si ne olur sa ol sun,  dua et mek te dir.318

Dua mut la ka ih ti yaç la rı mız la il gi li bir şey ler is te mek de mek 
de ğil dir. Bi zi ya ra tan ve ya şa tan son suz kud re tin sa hi bi önün de, 
ken di ac zi mi zi ve hiç li ği mi zi an la mak, ken di ken di mi ze ye ter li 
ol ma dı ğı mı zı bil mek tir. Bi zi en ya kın dan ta nı yan ve en iyi an la-
yan Rabb’in hu zu run da, iç dün ya mı zı ol du ğu gi bi ona aç mak ve 
bü tün sa mi mi ye ti miz le ha li mi zi O’na iti raf et mek tir. Ha ki ki dost 
ve sev gi liy le baş ba şa kal mak tır. Böy le ce  dua her şey den ön ce, 
kö tü duy gu ve dü şün ce ler den bo şal mak, te miz len mek ve iyi le riy-
le dol mak sû re tiy le,  ruh hu zu ru na ka vuş mak tır.

Dua, du dak ta ki ses ler ve ke li me ler de ğil, kalp te ki inil ti ler ile 
ruh ta ki sı zı lar dır. Kur’ân’da bu nok ta şöy le vur gu la nı yor: “Rab bi-
ni ze yal va ra ya ka ra giz li ce  dua edin , mu hak kak ki Al lah, had di 
aşan la rı sev mez. O’na kor ka rak ve uma rak  dua edin.” (A’raf, 7/55-

56) Ve  dua in sa nın de ğer öl çü sü dür: “De ki, eğer du anız ol ma say dı 
Rabb’im si ze de ğer ve rir miy di?” (Fur kan, 25/77) 

Dua, he men her yer,  za man ve po zis yon da ya pı la bi lir. An cak 
Kur’ân ve ha dis te,  se her va kit le rin de  dua ve is tiğ far da bu lu nul-
ma sı tav si ye ve teş vik edil miş tir.  Cen net eh li ve öte dün ya ni met-
le ri ne na il olan lar an la tı lır ken bu du rum, öze lik le ha tır la tıl mış-
tır. “Sab re den le ri, doğ ru olan la rı, hu zu run da gö nül den bo yun 
bü küp di van du ran la rı, Al lah için (mal la rı nı) har ca yan la rı ve 
se her ler de  is tiğ far eden le ri (Al lah gör mek te dir)” (Al-i İm ran, 3/17) 
“(Cen net lik ler) ge ce le ri pek az uyur lar dı. Se her ler de  is tiğ far eder-
ler di.” (Za ri yat, 51/17-18) 

Se her le rin  dua için ter cih edil me le ri ba zı se bep le re da yan-
mak ta dır. Sü kû net ve müs bet duy gu yo ğun lu ğu nun ya nı sı ra, o 
sa at ler de Rabb’in dün ya se ma sı na  nü zûl bu yur ma sı ve her ge ce 
var olan  ica bet sa ati, ter cih edi ci fak tör le rin ba şın da gel mek-
te dir. Ge ce nin bel li bir sa atin den son ra,  uy ku ve ra ha tı nı terk 

318 Y. N. Öztürk, Kur’ân ve Sünnet’e Göre Tasavvuf, 333
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edip  na maz kı lan, Kur’ân oku yan ve gü nah la rı na  göz ya şı dö ken 
mü’mi nin kal bi yu mu şa mış ve  dua fır sa tı nı ya ka la mış tır. Ni te-
kim  Rah met Ne bi si, “Kal bi niz mer ha met le yu mu şa dı ğı  za man 
 dua et me fır sa tı nı ka çır ma yın. Çün kü,   kalp yu mu şak lı ğı Al lah’ın 
rah me tin den dir,”319 bu yur mak ta dır. Za ten in sa na dü şen, İla hî 
rah met ve mer ha me ti tah rik et mek, rah met ka pı sı nı çal mak, 
ya ni  dua et mek tir.  Şems-i Teb ri zî (645/1247) şöy le di yor: “Rah met 
der ya sı da ima coş mak, dal ga lan mak is ter. Bu nu ya pa cak olan 
da se nin yal var man, ağ la yıp fer yad et men dir. Se nin ga mı nın 
bu lut la rı gel me yin ce İla hî ma ri fe tin der ya sı dal ga lan maz, co şup 
kö pür mez.”320 

İş te ge ce iba de ti ni ta kip eden   se her vak ti, böy le bir fır sa tın 
doğ du ğu  an, ya ni rah met ka pı sı nı çal ma nın tam za ma nı dır.

Hz. Pey gam ber, ge ce   iba det için uyan dı ğı an dan iti ba ren 
 dua at mos fe ri ne gi rer ve ade ta bü tün iba de ti ni  dua ile süs ler di. 
O’nun ge ce iba de ti, du anın çe şit li ton la rı olan Kur’ân oku ma, 
 ta zar ru,  is tiğ far, ni yaz ve göz ya şın dan iba ret ti, de mek müm kün-
dür. Me se la uyan dı ğın da, he nüz ab dest al ma ya git me den ön ce 
şu du ayı okur du: “Al lah’ım! Bü tün öv gü ler Sa na ait tir. Sen, ye rin 
ve iki si ara sın da bu lu nan her şe yin sü rek li kay yi mi sin, diz gin le ri 
Se nin elin de dir. Yi ne bü tün öv gü ler Sana ait tir. Sen, ye rin, gö ğün 
ve iki si ara sın da bu lu nan her şe yin nû ru sun. Yi ne bü tün öv gü ler 
Sana ait tir, Sen yer, gök ve iki si ara sın da bu lu nan her şe yin ye gâ-
ne sa hi bi sin. Yi ne bü tün öv gü ler Sa na ait tir, Sen hak sın, Senin 
va’din de hak tır. (Ahi ret te) Seni gör mek de hak tır. Sö zün hak-
tır.  Cen net ve  Ce hen nem de hak tır. Pey gam ber ler’in de hak tır. 
 Mu ham med de hak tır. Kı ya met gü nü de hak tır. 

Al lah’ım! An cak Sana  ita at et tim, Sana inan dım, Sana gü ven-
dim, Sana yö nel dim, yal nız Senin yar dı mı na da ya na rak mü ca de-
le et tim. Ara mız da yal nız Seni ha kem kıl dım. Al lah’ım! Ön ce iş le-
di ğim ve son ra iş le ye bi le ce ğim; giz li yap tı ğım, açık tan yap tı ğım 
bü tün gü nah la rı mı ba ğış la!..Be ni öne çı ka ran ve ge ri bı rak tı ran, 

319 Aclûnî, Keşfu’l- Hafâ, I, 149; Ayrıca bkz.  Sühreverdî, Avarifu’l- Maarif, 22. bab, s.224.
320  Şems-i Tebrizî, Makalât, I, 351:
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an cak Sensin. Al lah’ım! Senden baş ka iba de te la yık ilah yok tur. 

Güç ve kuv vet, an cak Al lah’a da ya nı lır sa var dır.”321 Bu tür bir 

 dua ile ge ce iba de ti ne baş la mak sün net ola rak gö rül müş tür.322

Kur’ân okur ken azap aye ti geç ti ğin de Al lah’a sı ğı nır, rah met 

aye ti ge çin ce de fır sa tı ga ni met bi lip, O’ndan rah met ve  mağ fi ret 

di ler di. Rü kû ve sec de le ri en gin  dua ör nek le ri ve gözyaş la rıy la, 

uzar gi der di. Hz. Ai şe an la tı yor: “Al lah’ın Ne bi si’yle be ra ber uyu-

yor duk. Bir ara ya tak ta ol ma dı ğı nı far ket tim. Ge ce ka ran lı ğın da, 

el yor da mıy la ara dım. Elim ayak la rı na değ di. Ken di si sec de ye 

var mış  hu şu için de “Al lah’ım! Se nin ga za bın dan rı za na, ve re-

ce ğin ce za lar dan af fı na sı ğı nı rım! Seni hak kıy la medh u se na 

et mem müm kün de ğil dir. Sen ken di ni medh u se na et ti ğin gi bi-

sin” şek lin de  dua edi yor du.”323

Ve ka ran lık ta nûr is te ye rek şöy le der di: “Al lah’ım! Kal bi mi 

nûr lan dır, göz le ri mi nûr lan dır, ku lak la rı mı nûr lan dır, sa ğı mı 

nûr lan dır, so lu mu nûr lan dır, önü mü nur lan dır, ar ka mı nur lan-

dır, üs tü mü nûr lan dır, al tı mı nur lan dır, ba na nûr ver, be ni nûr 

der ya sı na dal dır Al lah’ım!”324

Ge ce le ri, gı yap la rın da, as ha bı na  dua et me yi de ih mal et mez-

di. Gı ya bın da baş ka sı için ya pı lan  dua ki şi ye gü nah sız dil le  dua 

et me şek lin de ni te len di ril miş tir. Gü nah iş le yen kim se ye gı ya bın-

da  dua edi lir se, o kim se gü nah sız bir dil le  dua et miş olur. Çün kü 

 dua eden, iş le nen gü nah tan so rum lu de ğil dir.  Ebu Sa id el-Hud rî, 

“Bir gün, ak şam dan sa bah  fe cir do ğun ca ya ka dar Re su lûl lah’ın 

ge ce iba de ti ni göz le dim. “Al lah’ım!  Os man b. Af fan... Ben on dan 

ra zı yım” di ye  dua et ti ği ni gör düm,” di yor.325  Enes b. Ma lik de 

ge ce le ri bir bir le ri ne şöy le  dua et tik le ri ni söy ler: “Al lah si ze iyi 

321 Buharî, Teheccüd, 1, Tevhid, 8, 24, 35; Müslim, Salat, 119, Müsafirîn, 199,  Zikir, 70;  Tirmizî, 
Daavat, 29, 32; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 90.

322  Aynî, Umde, VII, 166;Dehlevî,  Huccetullah el-Baliğa, II, 42f
323 Müslim, Salat,222; Ebu Davut, Salat, 148, Vitir, 5;  Tirmizî, Daavat, 75, 116; Neseî, Taharet, 

119, Kıyamu’l- Leyl, 51;  İbn Mace, İkame, 117, Dua, 3; Müsned, I, 96, 118.
324 Müslim, Müsafirîn, 181, 187, 191; Neseî, Tatbik, 63; Müsned, I, 184, 343.
325 Ebu Ca’fer Ahmet et- Taberî, er-Riyadu’n- Nedire fi Menakibi’l- Aşere, III, 29.
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ki şi le rin na ma zı nı  ih san et sin. On lar ki, ge ce   iba det eder, gün düz 
 oruç tu tar ve gü nah iş le mez ler.”326

Se her vak ti ise  is tiğ far za ma nı dır. “On lar se her ler de  is tiğ far 
eder ler di.” (Za ri yat, 51/18) Ya ni on lar az uyu yup, çok   iba det et me-
le ri ne rağ men, san ki ge ce le ri ni gü nah için de ge çir miş ler gi bi, 
se her ler de uzun uzun  tev be ve  is tiğ far eder ler di. Bu on la rın 
haş yet le ri nin ve yap tık la rı iba de te al dan ma dık la rı nın da gös ter-
ge si dir.327

 Na fî an la tı yor: “ İbn  Ömer, ge ce  na maz kı lar dı. “Ey  Na fî,   se her 
vak ti gel di mi? di ye so rar dı. Va kit gel me miş se na ma za de vam 
eder di. Va kit gir diy se otu rur, sa bah olun ca ya ka dar  dua ve  is tiğ-
far eder di.”328

 Ah nef’in ço ğun luk la, ge ce iba de ti  dua idi. Ge ce lam ba nın ya nı-
na gi der, par ma ğı nı ate şe tu tar, ate şin acı sı nı du yun ca, ken di 
ken di ne “Fa lan gün fa lan gü na hı ni çin iş le din?” di ye söy le nir ve 
nef si ni kı nar dı.329

F. GÖZ YA ŞI

Hak Rah me ti’nin in san gö zün de dam la dam la ol ma sı dır, göz-
yaş la rı. Hey bet, kor ku, sev gi ve say gı gi bi in sa nı duy gu lan dı ran, 
 gö nül ta sı nı ya kan ve kalp ten se fil ar zu la rı sı yı rıp atan, ul vî his le-
rin çe pe çev re ru hu sar dı ğı anın şe ha det ka nı dır, göz yaş la rı. 

Er mi şin na za rın da göz yaş la rı, cen net pı nar la rın dan da ha 
de ğer li dir. Zi ra o dam la lar ce hen ne mi sön dü re cek bir  ik sir sa yı-
lır Rah me ti Son suz’un ka tın da.

Gözyaş la rı,  ruh in ce li ği nin şa hi di dir. İn ce ruh lu in san, yü zü-
nü gözyaşla rıy la yı ka yan in san dır. İçi sız la ma yan lar, kir pi ği ıs lan-
ma yan lar kem ta lih li lerdir.

Göz ya şı na, Kur’ân ve Ha dis ge niş yer ver mek te dir. Ör nek 
ola rak şu ayet le re ba kı la bi lir: “(On lar) Ağ la ya rak yüz üs tü ye re 

326  Ebu Nuaym,  Hilye, II, 34.
327  Alûsî, Ruhu’l- Meanî, XXVII, 8.
328  Ebu Nuaym, Hilye, I, 304.
329  Gazalî,  İhya, IV, 730.
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ka pa nır lar. Bu on la rın say gı sı nı ar tı rır.” ( İs ra,17/109) “İş te bun lar, 
Al lah’ın ken di le ri ne ni met ler ver di ği pey gam ber ler den, Adem 
nes lin den,  Nûh ile be ra ber ge mi de ta şı dık la rı mı zın nes lin den, 
İb ra him ve  İs ra il (Ya kub) nes lin den, yol gös ter di ği miz ve seç ti ği-
miz kim se ler den (olan in san lar)dır. On la ra Rah man’ın ayet le ri 
okun du ğu  za man ağ la ya rak sec de ye ka pa nır lar dı.” (Mer yem, 19/58) 
“Ar tık ka zan mak ta ol duk la rı nın ce za sı ola rak az gül sün ler, çok 
ağ la sın lar.” (Tev be, 9/82) “Şim di siz bu sö ze (Kur’ân) mi şa şı yor su-
nuz? Gü lü yor su nuz da ağ la mı yor su nuz! Siz  gaf let için de oya lan-
mak ta sı nız. Hay di Al lah’a  sec de edip kul luk edin.” (Necm, 53/59-62) 
“Re sû le in di ri le ni duy duk la rı  za man, bil dik le ri ger çek ten ötü rü 
göz le rin den yaş lar bo şan dı ğı nı gö rür sün.” (Ma ide, 5/83) 

Dik kat çe ken hu sus, göz ya şın dan söz edi len he men her yer de 
sec de nin de zik re dil me si dir. Sec dey le Al lah’a en ya kın ye re ge len 
in ce ruh la rın,  kalp in ce lik le ri nin can lı şa hi di dir göz yaş la rı. Ve ya 
göz yaş la rıy la in ce len kal bin, ken di ni Rah ma nın ku ca ğı na sa lı ver-
di ği an dır  sec de. 

Hz. Pey gam ber’in, göz ya şı nı kut sa yan bir çok be ya nı bu lun-
mak ta dır. Me se la bir ha dis-i şe rif te, “Be nim bil dik le ri mi bil-
sey di niz az gü ler çok ağ lar dı nız.”330 Baş ka bir ha dis te, ha şir 
mey da nın da Al lah’ın ar şı nın göl ge sin den ya rar la na cak ye di sı nıf 
ara sın da gö zü yaş lı olan la rı da say mak ta dır: “Ye di sı nıf in san 
var dır ki, Al lah on la rı ha şir mey da nın da ar şı nın göl ge sin de (ki, 
on dan baş ka göl ge yok tur) göl ge len di re cek tir. Bun lar dan bi ri si, 
kim se nin ol ma dı ğı bir yer de Al lah’ı anıp da göz le ri yaş akı tan 
kim se dir.”331

“Şim di siz bu sö ze (Kur’ân) mi şa şı yor su nuz? Gü lü yor su nuz 
da ağ la mı yor su nuz?” (Necm, 53/60) aye ti na zil olun ca as hab-ı suf fa 
ağ la ma ya baş la dı lar. Hz. Pey gam ber de on la ra iş ti rak ede rek, 

330 Buharî, Rikak, 27.
331 Buharî, Zekat,16, Hudûd, 19; Müslim, Zekat, 91;  Tirmizî, Zühd, 52; Neseî, Kudat, 2; Muvatta, 

Şiir, 14. (Diğer altı sınıf şunlardır: 2.Adil lider, 3.Rabb’inin ibadetiyle büyüyüp gelişen genç, 
4.Kalbi mescitlere bağlı adam, 5.Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile biraraya gelen 
iki kişi, 6.Güzel ve soylu bir kadının zina davetine “Allah’tan korkuyorum” diyerek icabet 
etmeyen kimse, 7.Sağ elinin verdiğini, sol eline hissettirmeden gizlice sadaka veren kimse.)
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“Al lah kor ku sun dan ağ la yan göz ce hen nem ate şi ni gör me ye cek-
tir,” müj de si ni ver di.332

Di ğer bir kı ya met sah ne si ni ise, şöy le an la tı yor: “Kı ya met 
gü nü şu üç göz dı şın da ka lan bü tün göz ler ağ la ya cak lar dır: Ha ra-
mı gör me mek için ka pa nan göz, Al lah yo lun da nö bet bek le yen 
göz ve Al lah kor ku sun dan bon cuk bon cuk yaş dö ken göz.”333

Son ola rak şu ha di si ve re lim: “Al lah ka tın da dam la yan iki şey-
den da ha se vim li si yok tur: Haş ye tin ese ri olan  göz ya şı ve  şe hid 
ka nı.”334

Hz. Pey gam ber’in, özel lik le ge ce iba de ti sı ra sın da sık sık ağ la-
dı ğı bi lin mek te dir. Bun dan do la yı he men her ha dis ve si yer ki ta-
bın da Efen di mi zin göz ya şı nı di le ge ti ren pa saj lar bul mak müm-
kün dür. Ki mi alim ler ise eser le rin de ko nu yu, özel bir bö lüm de 
in ce le miş ler dir. Me se la Tir mi zî,  Ev sa fu’n-Ne bi ad lı  ese rin de 
 Bu kau Re sü lil lah adıy la özel bir bö lüm ayır mış tır.335

Bu ko nu da da bir iki ör nek ver mek is ti yo ruz.  Ata, bir gün Hz. 
Ai şe’ye, “Re sû lul lah’ın ga rip bir ha li ni bi ze an la tır mı sı nız?” di ye 
is tek te bu lu nun ca, Hz. Ai şe (57/676), “O’nun han gi ha li ga rip de ğil-
di ki?” de di ve ek le di: “Bir ge ce oda ma gel di. Be nim le ya ta ğı ma 
gir di. Son ra “Be ni bı rak san da Rabb’ime kul luk et sem...” de di. 
Kalk tı, ab des ti ni ye ni le di ve na ma za dur du. Kı yam da öy le ağ la dı 
ki, göz yaş la rı göğ sü ne dam lı yor du. Rü ku’a va rın ca or da da uzun 
uzun ağ la dı. Sec de de de bu hal de vam et ti. Re sû lul lah’ın ağ la ma-
sı, sa bah na ma zı için ha ber ver me ye ge len Bi lal’in ses len me si ne 
ka dar sür dü. 

“Ya Re sû lal lah!” de dim, “Al lah se nin geç miş ve ge le cek bü tün 
gü nah la rı nı af fet ti ği hal de ni çin bu ka dar ağ lı yor sun?” Şöy le 
de di: “Şük re den bir kul ol ma ya yım mı? Hem na sıl ağ la ma ya yım 
ki, bu ge ce Al lah ba na şu ayet le ri in zal bu yur du: “Gök le rin ve 
ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce nin ve gün dü zün gi dip ge li şin de el bet te 

332 Beyhakî’den naklen Alevî, Şerefu’l- Ümmeti’l- Muhammediyye, 216.
333 Neseî, Cihad, 11; Darimî, Cihad, 15.
334  Tirmizî, Fedailu’l- Cihad, 25.
335  Tirmizî, Evsafu’n-Nebî, 38.
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 akl-ı se lim sa hip le ri için ib ret ve ri ci de lil ler var dır. On lar ayak ta, 
otu ra rak ve yan la rı üze ri ne ya tar ken Al lah’ı anar lar, gök le rin ve 
ye rin ya ra tı lı şı üze rin de dü şü nür ler: “Rab bi miz (der ler), bu nu 
boş ye re ya rat ma dın, Sen yü ce sin, bi zi ateş aza bın dan ko ru! 
Rabb’imiz, Sen bi ri ni ate şe sok tun mu, onu pe ri şan et miş sin dir. 
Za lim le rin yar dım cı sı yok tur. Rabb’imiz, biz “Rab bi ni ze iman 
edin!” di ye ima na ça ğı ran bir da vet çi işit tik, he men inan dık. Rab-
bi miz, bi zim gü nah la rı mı zı ba ğış la, kö tü lük le ri mi zi ört, iyi ler le 
be ra ber ca nı mı zı al! Rab bi miz bi ze, el çi le ri ne va adet ti ği ni ver, 
kı ya met gü nü bi zi yü züs tü bı ra kıp re zil et me. Zi ra Sen ver di ğin 
söz den cay maz sın.” (Al-i İm ran, 3/190-194) Son ra, “Bu ayet le ri oku-
yup da uzun uzun  te fek kür et me ye nin vay ha li ne,” de di.336

Hz.  Ebu Be kir, yuf ka yü rek li bir in san dı. Sevr ma ğa ra sın da, 
Efen di miz’e bir za rar ge lir en di şe siy le ağ la mış tı, “Bu gün si ze di ni-
ni zi ta mam la dım” (Ma ide, 5/3) aye ti na zil olun ca Hz. Pey gam ber’in 
ve fa tı nın ya kın ol du ğu nu an la dı ğı için, göz yaş la rı nı tu ta ma mış-
tı.337

Hz.  Ömer’in göz yaş la rı iki ya na ğın da iz bı rak mış tı.338 Oğ lu 
Ab dul lah (74/693) ise şöy le di yor du: “Eğer ger çe ği tam bil sey di niz, 
sır tı nız ça tır da yın ca ya ka dar sec de de ka lır, se si niz ke si lin ce ye 
ka dar ba ğı rır dı nız. Öy le ise ağ la yı nız! Ağ la ya mı yor sa nız, ken di ni-
zi ağ la ma ya zor la yı nız.”339 

Sa ha be ara sın da, Kur’ân’ın ter til le okun ma sı nı ağ la ya rak oku-
ma şek lin de an la yıp tef sir eden ler var dı.340 Ni te kim Hz. Pey-
gam ber de, “Kur’ân hü zün le na zil ol du, onu okur ken ağ la yı nız. 
Ağ la ya mı yor sa nız, ağ lar gi bi oku yu nuz (ve ya ken di ni zi ağ la ma ya 
zor la yı nız.)” tav si ye sin de bu lun muş,341 ken di si de, İbn Mes’ud 
Ni sa sû re sin den, “Her mil let ten (inanç la rı nın bo zuk lu ğu na, iş le-
ri nin kö tü lü ğü ne ta nık lık ede cek) bir şa hit, se ni de bun la ra şa hit 

336 İbn Hibban’ın Sahih’inden naklen, Leknevî, İkametu’l-Hücce, 112.
337 Buharî, Salat, 86, Menakibu’l-Ensar, 45; Müslim, Fedailu’s-Sahabe, 2.
338 İbnu’l-Cevzî,  Sıfatu’s-Safve, I, 286.
339 a.e. I, 658.
340 Suyûtî, Dürrü’l-Mensûr, VI, 277.
341 Müslim, Cihad, 58;  İbn Mace, İkame, 176, Zühd, 6.
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ge tir di ği miz  za man (hal le ri) ni ce ola cak?” (Ni sa, 4/41) aye ti ni okur-
ken, do lu do lu  göz ya şı dök müş tür.342

Ba şı nı  Ta bi ûn’un meş hur la rın dan  Ha san-ı Bas rî’nin çek ti ği 
 Bas ra Zühd Mek te bi’nin te mel özel lik le rin den bi ri de, Al lah kor-
ku su ve  göz ya şı idi.  Kû fe za hid le ri ise, hem  Hz. Hü se yin’in ken di 
böl ge le rin de şe hid edil me si ne de niy le hem de Al lah kor ku sun-
dan, çok ağ la dık la rı için Bek ka ûn (çok ağ la yan lar) di ye ad lan dı-
rıl mış lar dı.343 

I ve II. hic rî yüz yıl lar da ya şa yan  abid ve za hid le re gö re du anın 
ka bul edilme si nin ilk şar tı, gö nül de  hu şu his si nin ve göz de ya şın 
ek sik ol ma ma sı dır. Çün kü in san an cak Al lah’tan kor ka rak, 
hü zün le ne rek ve  göz ya şı dö ke rek O’na ula şır. Bu an la yı şın bir 
so nu cu ola rak  bek ka ve  bek ka ûn ke li me le ri ta sav vuf ta, ahi ret kor-
ku su, gü nah en di şe si ve Al lah’a ka vuş ma iş ti ya kı nın do ğur du ğu 
hü zün gi bi duy gu lar ta şı yan ve bu yüz den  göz ya şı dö ken  za hid 
ki şi ve züm re ler için bir te rim ola rak kul la nıl mış tır.

Ta sav vuf ta ri hin de çok ağ la dık la rı için “Bek kâ” la ka bıy la anı-
lan ba zı  abid ve za hid ler de var dır.  Yah ya el-Bek kâ,  Ebu Sa id 
el-Bek kâ ve  İb ra him el-Bek kâ bun lar dan dır.344 Ab dul va hid 
b. Zeyd (266/879) ve  Ra bia el-Ade viy ye gi bi Al lah kor ku sun dan 
çok Al lah sev gi si ne yer ve ren ler bi le,   iba det ve zi kir es na sın da 
 göz ya şı dö ker ler di. İlk sû fî ler den olan  Ebu  Sü ley man ed-Da ra-
nî, ağ la ma ma yı bed baht lık alâ me ti ola rak gör müş,  Ah med b. 
Ebu’l-Hı va rî (230/844) ise, “İn san Al lah’a  ita at et me ha lin de de 
O’na mu ha le fet et me ha lin de de ağ la ma lı dır” de miş tir.  Ebu Sa id 
el-Har raz (277/890) ağ la ma yı Al lah’tan uzak kal ma, Al lah’a öz lem 
duy ma ve Al lah’a ya kın ol du ğu hal de O’ndan uzak düş me en di şe-
sin den do la yı  ağ la ma şek lin de, üç sı nı fa ayır mış tı.

İlk sû fî ler gi bi ta ri kat men sup la rı da di nî duy gu lar la ağ la ma-
ya bü yük de ğer ver miş ler, Al lah için akı tı lan iki dam la göz ya şı nın 
bir çok ma ne vî der di hal le de ce ği ne, ge ce ya rı sı dö kü len bir kaç 

342 Buharî, Fedailu’l-Kur’ân, 35; Müslim, Müsafirîn, 247-248.
343  Serrac, el- Lüma’, 300, Kahire 1960; bk. H.K. Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 

110.
344 bk.  Ebu Nuaym, Hilye, II, 347; V, 164; VII, 385; Sülemî, Tabakatu’s- Sûfiyye, 187.
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dam la göz ya şı nın ga zâ da akı tı lan ka na eş de ğer ol du ğu na, yu ka-
rı da ge çen ha di sin işa re tiy le inan mış lar dır. İlk sû fî le rin  se mâ 
ayin le rin de, da ha son ra ta ri kat men sup la rı nın zi kir mec lis le riy le 
mür şid le rin va az ve soh bet le rin de ağ la ya rak ken di ne gel me ve 
nef si ni ıs lah et me olay la rı na sık sık rast la nır.

Ta sav vuf ta Al lah sev gi si ve aş kı nın önem ka zan ma sı,  ila hî 
dî da ra du yu lan öz lem so nu cu  ağ la ma gi bi bir hü zün ha li nin da ha 
söz ko nu su edil me si ne yol aç mış, arif ler ve bü yük mu ta sav vıf lar 
da ha çok bu tarz bir  ağ la ma ha li üze rin de dur muş lar dır. Abid 
ve za hid ler da ha çok Al lah’ın azap ve ga za bın dan kork tuk la rı 
için ağ la dık la rı hal de, arif ler ve aşık lar, Al lah’ın ce ma li ni te ma şa 
et me nin öz lem ve has re tiy le  göz ya şı dök müş ler dir. Bu yüz den 
  Mu ham med b. Fadl, “Za hid le rin ağ la ma sı göz le, arif le rin ki kalp-
le dir” de miş tir.345

  Cü neyd-i Bağ da dî gi bi  Sey yi du’t-Ta ife sa yı lan ön der ler, ağ la-
ma yı, Kur’ân oku ma ve  te hec cüd na ma zı kıl ma nın ya nın da,  vird 
edin miş ler di.346

 Sa id b. Cü beyr, göz ya şın dan ötü rü göz le ri ni kay be der ken,347 
 İbn Sî rîn, ge ce bo yun ca ağ lar, bu nu far ket tir me mek için ise gün-
düz le ri gü ler di.348  Man sur b. Mu’te mir, gün düz le ri  oruç tu tar, 
ge ce le ri iba det le ge çi rir ve sü rek li ağ lar dı. An ne si, “Yav rum! 
Adam mı öl dür dün ki, böy le ağ lı yor sun?” di ye so run ca, “Nef si-
min ba na yap tı ğı nı ben bi li rim!” der di. Sa bah olun ca du ru mu 
far ket tir me mek için göz le ri ne sür me çe ker, ko ku sü rü nür, saç la-
rı nın ba kı mı nı ya pıp iki ye bö le rek ta rar ve hal kın ara sı na ka tı lır-
dı.349

 Ver rad, ge ce bo yun ca ağ lar ve in ler di. Se her vak ti gi rin ce sec-
de ye ka pa nır ve “Al la hım, ku lun sü rek li Se nin iba de tin de bu lun-
mak is ti yor, on dan yar dı mı nı esir ge me,” der di.350

345 S. Uludağ, Bekkain, TDV, V, 363.
346  Kuşeyrî, Risale, 298.
347  Ebu Nuaym, Hilye, IV, 272. 
348 a.g. II, 272. 
349 a.g. V, 41; İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, III, 112. 
350 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, III, 162.
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Ah med b. Ebi el-Hi va rî (230/844): “En fa zi let li  ağ la ma, ku lun, 
Al lah’ın emir le ri ne uy gun ol ma ya rak ge çir di ği ve ya emir le ri ne 
mu ha le fet ede rek ge çir di ği za man la ra ağ la ma sı dır.”351

 Ebu  Sü ley man ed-Da ra nî (215/830): “Her şe yin bir işa re ti var-
dır. Al lah’ın hiz la nı na uğ ra ma nın işa re ti de ağ la ma yı ter ket mek-
tir.”352

 Ebu Ha ni fe de ge ce le ri Kur’ân okur, ba zan bir aye ti ağ la ya rak 
sa bah la ra ka dar tek rar eder di.353 Ge ce le ri öy le çok ve ken di ni 
tu ta ma ya rak, ses li ağ lar dı ki, kom şu la rı ona acır ve üzü lür ler-
di.354

Ör nek le ri ço ğalt mak müm kün dür. Biz bu ka da rı nı ver mek le 
ye ti ni yor ve son ola rak İbn Ma ce’de ki bir  ha di si kay det mek is ti-
yo ruz:  Enes b. Ma lik’ten ri va yet edi len ha dis te Hz. Pey gam ber 
şöy le bu yu ru yor: “ Ce hen nem hal kı  ağ la ma ile de azap lan dı rı lır. 
Göz yaş la rı bi tin ce ye ka dar ağ lar lar. Son ra göz le rin den yaş ye ri ne 
kan ak ma ya baş lar. Ne ti ce de yüz le rin de oyuk lar olu şur. Dö kü len 
göz yaş la rı öy le ço ğa lır ki, üze ri ne ge mi ler kon sa yü zer.”355 Bel-
ki de, özel lik le, dün ya da ağ la ma yan lar bu aza bı çe ke cek tir.!

G. TE FEK KÜR

Her han gi bir ko nu da, ge niş, de rin ve sis tem li dü şün me mâ nâ-
la rı na ge len  te fek kür, er ba bın ca,  kal bin çı ra sı,  ru hun gı da sı,  bil-
gi nin ru hu ve İs lâ mî ha ya tın da ka nı, ca nı ve zi ya sı sa yıl mış tır. 
On la ra gö re  te fek kür ol ma yın ca  kalp ka ra rır,  ruh bu na lım la ra 
gi rer ve İs lâ mî ha yat da do nuk la şır.

Te fek kür kalp te öy le bir nûr dur ki, ha yır ile şer, za rar ile fay-
da, gü zel ile çir kin onun la gö rü lür ve se zi lir. Eş ya nın an lam ve 
kav ram la rı ara sın da kal bin fa ali yet te bu lun ma sı dır,  te fek kür. 
Hik met ku şu nu av la ma ya ya ra yan ağ dır.356 Kâ inat,  te fek kür 

351 Sülemî, Tabakat, 100.
352 a.g. 81.
353 İbn Tağarrî, en-Nücumu’z- Zahire, II, 13.
354 Münavî, el-Kevakîp, I,176.
355  İbn Mace, Zühd, 38.
356 Cürcanî, Ta’rifat, 63.
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sa ye sin de oku nan bir ki tap ha li ne ge lir ve Kur’ân ayet le ri onun la 

ay rı bir de rin li ğe ula şır.

Te fek kür, olay lar dan ib ret al ma ve çe şit çe şit ne ti ce çı kar ma-

nın reh be ri, tec rü be nin al tın anah ta rı ve  ha ki kat ağaç la rı nın 

fi de li ği dir. Te fek kür ak lı iş let ti re rek çi çek çi çek   ma ri fet ba lı 

dev şir me nin adı dır. Onun için, ba zan in sa nın bir sa ati ni se ne-

ler ce iba de te denk ha le ge ti rir.357 Ta sav vuf eh li ne gö re iman 

kal bin ca nı,   iba det onun da mar la rın da akıp du ran ka nı,  te fek kür, 

 mu ra ka be ve  mu ha se be ise onun can lı kal ma sı nın vaz ge çil mez 

esa sı dır. Te fek kür, ma ri fe te ay rı bir de rin lik ka zan dı rır,   iba det 

onu, in sa nın ta bi atı ha li ne ge ti rir. Ki şi mâ nen dün ya da ne ka dar 

de rin leş miş se cen net ten de, ce ma lul lah tan da o ka dar  zevk ve 

lez zet alır.358

 Zi kir, bü tün iba det le ri ku cak la yan bir iç ak si yon dur. Te fek kü-

rü gün lük vird ler den bi ri sa yan ve İh ya’nın 4. bö lü mün de ge niş-

çe ele alan359 Ga za lî,  te fek kü rün zi kir den de üs tün ol du ğu nu 

şöy le izah eder: “Amel hâ le, hâl il me,  ilim de te fek kü re bağ lı dır. 

De mek olu yor ki, bü tün iyi lik le rin ba şı ve baş lan gı cı te fek kür dür. 

Te fek kür, zi kir den de ha yır lı dır.”360 Baş ka bir yer de de şöy le 

der: “Te fek kür iba det le rin en şe ref li si dir. Zi ra, te fek kür de zi kir 

bu lun du ğu gi bi, iki şey da ha var dır:

1. Ma ri fe tin kuv vet len me si. Çün kü  te fek kür,  ke şif ve ma ri fe-

tin anah ta rı dır.

2. Mu hab be tin art ma sı. Zi ra  kalp, say gı gör dü ğü ki şi yi se ver. 

Al lah’ın aza me ti, O’nun sı fat la rı nı, kud re ti ni ve akıl la rı hay ret te 

bı ra kan ya ra tık la rı nı te fek kür le bi li nir. 

De mek ki,  te fek kür ve dü şün ce den  ma ri fet do ğar, ma ri fet ten, 

 ta’zim, ta’zim den de  mu hab bet do ğar.  Zi kir de ma ri fe tin bir un su-

ru olan ün si ye ti do ğu rur. Fa kat ma ri fet ten do ğan  mu hab bet, 

357 Aclûnî, Keşfu’l- Hafâ, I, 310.
358  Razî, Mefatîh, II, 130, XXII, 135.
359 bk. İhya, Rub’ul- Münacat, 9. kitap.
360  Gazalî, İhya, IV, 767.
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zi kir den mey da na ge len mu hab bet ten da ha fark lı, da ha sağ lam 
ve da ha bü yük tür.”361

Ay nı za man da mü te fek kir de olan Fah rud din er-Ra zî,  te fek-
kü rü   ru ha nî iba det ler züm re sin den sa ya rak şöy le der: “Ru ha nî 
iba det ler,  fi kir, dü şün ce, Al lah’ın yer de ve gök ler de ya rat tı ğı 
var lık la rı ve yap tı ğı iş le rin hik met le ri ni tet kik edip te em mül 
et me ve ben ze ri hu sus la rı kap sa mak ta dır. Ni te kim Al lah Te âlâ 
“Gök le rin ve ye rin ya ra dı lı şı üze rin de dü şü nür ler” (Al-i İm ran, 3/191) 

bu yur muş tur. Ru ha nî iba det le rin en son mer te be si ise, se bep ler-
den se bep le ri ya ra ta na geç mek, müm ki nat de ni len ve son ra dan 
ya ra tı lan her şey den yüz çe vir mek, ak lın ce lâl nûr la rı na dal ma sı 
ve ru hun kib ri ya hüz me le ri ne ka pıl ma sı dır. Bu ma ka ma ula şan 
ki şi, ma si va yı yok bi lir.”362

Ra zî,   ru ha nî iba det le re kar şı lık   ru ha nî se vap lar ve ril di ği ni ve 
bun la rın en yük se ği nin, kalp le rin ten zih ve  tak dis mer te be le ri ne 
yük sel me si ol du ğu nu söy ler.363

 Şah Ve liy yul lah (1703-1762) da, “Na maz, Al lah’ın yü ce li ği hak-
kın da ki  te fek kür ve zi kir is tis na edi lir se, amel le rin en üs tü nü dür. 
Te fek kür ve sü rek li zik re ge lin ce on lar, sa de ce ul vi ruh lar dan 
bek le ne bi lir. Ne ya zık ki, bu ruh la rın sa yı sı son de re ce az dır,”364 
der.

Ce nab-ı Hakk, Kur’ân’ın mü te ad did ayet le rin de te fek kü rü 
em ret miş365 ve bir ayet te onu öve rek şöy le bu yur muş tur:       
“(Akl-ı se lim) sa hip le ri ayak ta, otu ra rak ve yan la rı üze ri ne ya tar-
ken Al lah’ı zik re der ler; gök le rin ve ye rin ya ra dı lı şı üze rin de  te fek-
kür eder ler.” (Al-i İm ran, 3/191)

Ay rı ca bu ayet, kâ inat ki ta bı nı, bu ki ta bın ya zı lış key fi ye ti ni, 
harf ve ke li me le ri nin özel lik le ri ni, cüm le ler ara sın da ki ni zam 

361 a.g. IV, 980- 81.
362  Razî, Mefatîh, XVIII, 82.
363 a.g. , XXVII, 23.
364 Dehlevî, Hüccetullah el-Baliğa, I, 152.
365 Örnek olarak şu ayetlere bakılabilir: Bakara, 2/44, 73, 75, 164, 170, 171, 242, Al-i İmran, 

3/65, 118, Maide, 5/58, 100, Enam, 6/32, 126, 151, A’raf, 169, Enfal, 8/22, Yûnus, 10/16, 42, 
100, Hûd, 11/51, Yûsuf, 12/2, 109, Ra’d, 13/4, Nahl, 16/12, 69, Enbiya 21/10, 67, Hac, 22/46, 
Mü’minûn, 23/80,  Nûr, 24/61, Furkan, 25/44.
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ve ahen gi, ge ne lin de var olan sağ lam lı ğı na za ra ve re rek, bi ze en 

ya rar lı dü şün me yo lu nu gös ter mek te dir.

Her gü zel şey de ol du ğu gi bi, te fek kür de de zir ve yi tu tan kâ ina-

tın Efen di si, bu aye ti tef sir eder ce si ne, dü şü ne bi le ce ği miz sa ha-

nın sı nır la rı nı be lir le yip bi ze, güç, im kân ve ik ti da rı mı zı ih tar 

ede rek şöy le bu yu ru yor: “Te fek kü re denk   iba det yok tur. Öy le ise 

ge lin Ce nab-ı Hakk’ın ni met ve kud ret eser le ri ni  te fek kür edin. 

Ama sa kın Al lah’ın za tı nı dü şün me ye kal kış ma yın; çün kü O, 

in san dü şün ce si ni aşan bir ko nu dur.”366

Mü’mi nin sı fa tı ola rak te lâk ki edi len  te fek kür ko nu sun da, 

fev ka lâ de has sas olan se lef ten de bir kaç hâl ve söz ak tar mak is ti-

yo ruz:

Hz.  Ebu Be kir: “Hz.  Ebu Be kir, ge ce le ri, yat sı na ma zın dan 

son ra bir-iki sa at ka dar ev hal kıy la  soh bet eder di. On lar yat tık-

tan son ra kal kar, ab des ti ni ta ze ler, iki re kât  na maz kı lıp sec ca-

de si üze rin de otu ra rak,  hu şu için de te fek kü re da lar dı. Sa ba ha 

bir sa at ka dar bir va kit ka lın ca, mü ba rek ba şı nı kal dı rır bir ke re 

ah! eder di. Son ra on re kât  te hec cüd ve üç re kât  vi tir kı lar ve ev 

hal kı nı da uyan dı rır dı. Ar ka sın dan sa bah sün ne ti ni kı lıp ca mi ye 

gi der di.”367 

Hz. Ali: “Te fek kü rü ol ma yan bir sus ma, unut kan lık ve dal gın-

lık tır.” 

 Ha san-ı Bas rî: Te fek kür ve te zek kü re da ya lı bir tas fi ye yi 

be nim se yen  Ha san-ı Bas rî, “bir sa at  te fek kür, bir ge ce iba de tin-

den ha yır lı dır” der.368 Bu söz, te fek kür le ge ce iba de ti ni bir leş ti-

ren ki şi nin da ha fa zi le ti bir iş ya pa ca ğı na da işa ret et mek te dir.

 Zin nun-i Mıs rî (245/859): “İba de tin anah ta rı  te fek kür, isa bet li 

yol da ol ma nın alâ me ti he va, he ves ve nef se mu ha le fet tir.”369 

366 Beyhakî, Şuabu’l- İman, I, 136; Aclûnî, Keşfu’l- Hafâ, I, 311.
367 İ.Hakkı,  Marifetname, 314.
368  Gazalî, İhya, IV, 764.
369  Kuşeyrî, Risale, 290.
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 Mum şad ed-Di ne ve rî (299/908): “Ha kim ler hik me ti,  te fek kür 
ve sü kût ile el de et miş ler dir.”370

 Lok man He kim, tek ba şı na ve uzun uzun dü şü nür dü. Dost la rı 
ken di si ne uğ rar ve:

– “Yal nız ni ye otu ru yor sun, top lum ara sı na ka rı şıp on lar la 
kay naş san da ha iyi ol maz mı?” de yin ce, Lok man:

– “Yal nız lık,  te fek kür için da ha uy gun dur. Te fek kür in sa nı 
cen net yo lu na ulaş tı rır,” ce va bı nı ve rir di.371

 Ebu  Sü ley man ed-Da ra nî: “Gö zü nüz le ağ la ma yı ve kal bi niz le 
dü şün me yi âdet ha li ne ge ti rin.”372

 Mu tar rif (95/713): “Ge ce le ri sırt üs tü ya ta ğı ma uza nır, Kur’ân’ı 
dü şü nür ve ame li mi cen net eh li nin ame liy le kı yas la rım. On la-
rın, al tın dan kal ka ma ya ca ğım şe kil de  amel yap tı ğı nı gö rü rüm. 
Çün kü on la rı Kur’ân şöy le an la tı yor: “Ge ce le ri pek az uyur lar dı. 
Se her ler de  is tiğ far eder ler di.” (Za ri yat, 51/17) “On lar ki, ge ce le ri ni 
Rabb’le ri ne  sec de ede rek (O’nun hu zu run da ayak ta) du ra rak 
ge çi rir ler.” (Fur kan, 25/64) “Yok sa o, ge ce sa at le rin de  sec de ede rek, 
ayak ta du ra rak   iba det eden, ahi ret ten kor kan ve Rabb’inin rah me-
ti ni uman gi bi mi dir? De ki, “Bi len le bil me yen ler bir olur mu?” 
Doğ ru su an cak  akl-ı se lim sa hi bi olan lar öğüt alır.” (Zü mer, 39/9) 
Ken di mi on la rın için de gö re mi yo rum. 

Son ra ame li mi, “Si zi bu ya kı cı ate şe ne sü rük le di?” (Müd des sir, 

74/42) aye tin de an la tı lan, ce hen nem lik ler le kı yas lı yo rum. Ba kı yo-
rum bun lar, iman et me miş ya lan cı lar dır. 

En son ken di mi şu ayet le zik re di len le rin için de bu lu yo rum: 
“Di ğer bir kıs mı da gü nah la rı nı iti raf et ti ler, iyi iş le kö tü işi bir-
bi ri ne ka rış tır dı lar. Bel ki, Al lah, bun la rın tev be si ni ka bul eder. 
Çün kü Al lah ba ğış la yan, esir ge yen dir” (Tev be, 9/102). Ey kar deş-
le rim! Ümit ede rim ki, ben ve siz ler, hiç ol maz sa, bu grup tan 
ola lım!”373

370 a.g.   a.y.
371  Gazalî, İhya, IV, 764.
372 a.g. a.y.
373  Ebu Nuaym,  Hilye, II, 198.
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 Man sur b. Ali: “Hik met, arif le rin kal bin de  sıdk di liy le, za hid le-
rin kal bin de taf dil di liy le, abid le rin kal bin de tev fik di liy le, mü rid-
le rin kal bin de  te fek kür di liy le, alim le rin kal bin de ise  te zek kür 
di liy le ko nu şur.”374

  Ömer b. Ab di la ziz (101/719): “Al lah’ın ni met le ri üze rin de dü şün-
mek en mak bul iba det ler den dir.”375

Hz. Ai şe va li de mi zin nak let ti ği ve sa bah Hz. Bi lal ge lin ce ye 
ka dar ağ la yıp   iba det eden Efen di miz’in du ru mu nu an la tan ha dis, 
bir ev vel ki bö lüm de geç miş ti. O ha di sin so nun da Hz. Pey gam ber, 
“Bu ayet le ri (Âl-i İm ran, 3/190-194) oku yup uzun uzun  te fek kür et me-
ye nin vay ha li ne”376 de mek te dir.

Hz. Pey gam ber’in bu ifa de le ri ve o ge ce na zil olan ayet ler den, 
ge ce nin ses siz li ği için de te fek kü re dal ma nın her mü’min için bir 
ge rek li lik ol du ğu nu an la mak müm kün dür. Kur’ân Fel se fe si da hil 
birçok ese re im za atan  Ak kad, (1889/1964)

377 bir ese ri ne “İs lâ mî 
Bir Farz, Te fek kür”378 adı nı ve rir ken bu ayet ve ha dis ler den 
ya rar lan mış ol ma lı dır.

Mu ha se be yi de te fek kür den ayır mak müm kün de ğil dir. Mü’mi-
nin her gün, her sa at, iyi-kö tü, yan lış-doğ ru, gü nah-se vap yap tı ğı 
şey le ri göz den ge çi rip, ha yır la rı, gü zel lik le ri şü kür le kar şı la ma sı; 
in hi raf la rı, gü nah la rı is tiğ far la gi der me ye ça lış ma sı; yan lış la rı 
ve kö tü lük le ri de  tev be ve ne da met le dü zelt me ye gay ret et me si 
adı na önem li bir cehd ve in sa nın ken di ni is bat et me si adı na da 
cid di bir te şeb büs sa yı lan  mu ha se be, ade ta içe dö nük ve bi raz da 
pra tik ne ti ce le ri olan bir tür  te fek kür sa yı la bi lir.379

 

374 Sülemî, Tabakatu’s- Sûfiyye, 135. 
375  Gazalî, İhya, IV, 764.
376 İbn Hibban’ın Sahih’inden naklen , Leknevî, İkametu’l- Hücce, 112.
377 Hayatı ve eserleri için bk. Halit Zevalsız, “ Akkad” md. DİA, II, 267.
378  Akkad, Abbas Mahmud, et-Tefkir, Faridatun İslamiyyetün, Mısır trs.
379 Muhasebe için bk. Muhasibî, er-Riaye, 22 vd;  Gazalî, İhya, IV, 391, 403.
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GE CE İBA DE TİN DE ZA MAN

Ge ce iba de ti ne ne  za man kal kı la ca ğı ve ne ka dar sü rey le   iba-

det edi le ce ği de, üze rin de du ru la cak ko nu lar dan bi ri si dir. “Di ğer 

iba det ler gi bi ge ce iba de ti için de ef dal (en uy gun) olan bir kalk-

ma vak ti var mı dır? Kalk tık tan son ra ne ka dar sü rey le iba det le 

uğ raş mak da ha uy gun dur? Üst ve alt li mit ler, yak la şık ol sa da, 

tes bit edi le bi lir mi?” şek lin de ki  so ru la ra, ce vap ara ma ya ça lı şa-

ca ğız.

A. KALK MA ZA MA NI

Ön ce, ge ce nin han gi sa atin de kalk ma nın, da ha fa zi let li ol du-

ğu na işa ret eden bir kaç ha dis zik re de lim: “Farz na maz lar dan 

son ra en fa zi let li  na maz, ge ce na ma zı dır. Ge ce yi iki ye bö ler sen, 

ikin ci ya rı sı  na maz için en fa zi let li va kit tir. Eğer ge ce yi üçe bö ler-

sen or ta kıs mı da ha fa zi let li dir.” Hz. Ai şe’den ri va yet edi len bir 

ha dis te ise, Hz. Pey gam ber’in ge ce nin ilk sa at le rin de din len di ği, 

son kıs mı nı ise ih ya et ti ği bil di ril mek te dir.380 

Ge rek Hz. Pey gam ber’in tat bi ka tı, ge rek se  nü zûl ha di sin de 

bil di ri len, Ce nab-ı Hakk’ın ge ce nin son la rın da dün ya se ma sı na 

na zil ol ma sı gi bi, ter cih edi ci se bep ler den ötü rü, As hab da da ha 

çok bu sa at ler de   iba det edi yor du.381  Amr b. Ab se’nin ak tar dı ğı 

ha dis ise, “Ku lun Rabb’ine en ya kın ol du ğu  an  sec de anıy la, ge ce-

nin son la rın da na ma za dur du ğu an dır. Eğer bu sa at ler de Al lah’ı 

380  İbn Mace, İkame, 182.
381 a.g.y..
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zik re den ler den ola bi lir sen ol!”382 şek lin de dir. Yi ne Hz. Ai şe, 
Efen di miz’in, ho roz lar ötün ce kalk tı ğı nı ve bu nun, ge ce nin son la-
rı na denk gel di ği ni söy le mek te dir.383 

 Ab dul lah b.  Amr b. Âs’ın ri va yet et ti ği ha dis te ise, Hz. Da vud’un 
ge ce iba de ti an la tı lı yor: “Al lah’a en se vim li olan  na maz, Da vud’un 
na ma zı dır. Al lah’a en se vim li olan  oruç da O’nun oru cu dur. O, 
ge ce nin ya rı sın da uyur, üç te bi rin de  na maz kı lar, al tı da bi rin de 
yi ne uyur du. Bir gün  oruç tu tar, bir gün if tar eder di.”384 Yi ne 
 Amr b. Ab se, Hz. Pey gam ber’e ge lip “Bir  za man di li mi nin di ğer 
bir za man dan, Al lah’a  kur bi yet açı sın dan, bir üs tün lü ğü var mı?” 
di ye sor muş ve “Evet var dır. Ge ce nin or ta la rı na denk ge len sa at-
ler de ki şi, Al lah’a çok ya kın olur” ce va bı nı al mış tı.385

Bu ri va yet ler den, ge ce nin üç te iki si nin ge çip üç te bi ri nin kal dı-
ğı bir za man da kalk ma nın, fa zi let açı sın dan en isa bet li dav ra nış 
ola ca ğı ne ti ce si ni çı kart mak müm kün dür.

Ay nî,  bu sa at ler de rah met esin ti le ri nin üfül üfül et ra fa ya yıl-
dı ğı nı, çün kü,  ih las ma ka mı na yük se len le rin za ma nı ol du ğu nu, 
Al lah ta ra fın dan  dua, ni yaz ve is tiğ fa rın bu sa at ler de kar şı lık 
bu la ca ğı nın bil di ril di ği ni söy ler.386

En ha yır lı ge ce iba de ti ne ör nek ola rak gös te ri len Hz. Da vud’un 
ge ce na ma zı nı, kı sa da ol sa bir  uy ku fas lı ta kip et mek tey di. Hz. 
Pey gam ber de,  se her vak tin den son ra, sa bah na ma zı için ça ğı rı-
lın ca ya ka dar ge çen kı sa bir  za man di li mi ni, ta bir ca iz ise, ha fif çe 
kes ti ri yor du. Hz. Ai şe’den ri va yet edi len ha dis te, bu ha lin ab des-
ti ni boz ma dı ğı, çün kü göz le ri uyu sa bi le kal bi nin uya nık kal dı ğı 
ve  bu nun Pey gam be ri miz’e has bir özel lik ol du ğu da an la şıl mak-
ta dır.387 Kı sa da ol sa böy le bir din len me, uzun sü re iba det le 

382  Tirmizî, Daavat, 3579, Müsned, IV, 112, 114, 385; Hakim, Müstedrek, I, 309.
383 Buharî, Teheccüd, 7, Rikak, 18; Müslim, Müsafirîn, 131; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 8; Müsned, 

VI, 110, 147.
384 Müslim, Sıyam, 188; Neseî, Kıyamu’l-Leyl, 14;  İbn Mace, Sıyam, 3; Müsned, II, 160, VI, 176.
385  İbn Mace, İkame, 148, 182.
386  Aynî, Umde, VII, 201.
387 Buharî, Teheccüd, 16, Teravih, 1; Müslim, Müsafirîn, 125; Ebu Davut, Taharet, 79, Tatavvu, 

26;  Tirmizî, Mevakît, 208, Fiten, 63; Neseî, Kıyamu’l-Leyl, 36; Muvatta, Kıyamu’l-Leyl, 9; 
Müsned, I, 120, 278, II, 251.
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uğ ra şan be de nin yor gun lu ğu nu gi de rir ve iba de tin ter ki ne se bep 
ola bi le cek bık kın lı ğa en gel olur. 

Şu iki se bep ten do la yı da bu  uy ku müs te hab sa yıl mış tır:

1. Mek ruh gö rü len ve ce ma at ara sın da çir kin sa yı lan es ne me-
ye en gel olur.

2. Ge ce uzun sü re   iba det ede nin ben zi so luk olur. Bu da hem 
sağ lık açı sın dan hem de ge ce iba de ti ne işa ret ol du ğu için,  ri ya 
açı sın dan uy gun de ğil dir. Bu  uy ku, ben zin sa rar ma sı na da en gel-
dir.388

Ru bû biy ye ti ser me dî olan Ce nab-ı Hakk, ni met ve ih san la-
rı nın sü rek li ol ma sı nı is ter. O’na hak kıy la   iba det et mek ise, en 
bü yük ni met tir.

Ge ce nin bü yük bir kıs mı nı de ği şik iba det ler le ih ya et me yi 
yol la rı nın te mel esas la rın da bi ri ha li ne ge ti ren   ma ri fet eh li ise, 
ge ce nin bel li za man la rın da kal kan la ra bel li isim ler ver miş ler dir. 
Süf yan-ı Sev rî, şöy le der: “Ge ce nin ilk sa at le ri gi rin ce, Ar şın al tın-
dan bir mü na dî, “Abid olan lar iba de te kalk sın!” di ye ses le nir. 
Abid ler kal kar, Al lah’ın tak dir bu yur du ğu ka dar   iba det eder ler. 
Ge ce ya rı la nın ca, “Ka ni tîn’den olan lar iba de te kalk sın!” di ye 
ses le nir. Ka ni tîn ler kal kar,  se her vak ti ne ka dar   iba det eder ler. 
Se her vak ti gi rin ce o mü na dî, “Müs tağ fi rîn’den olan lar kalk sın!” 
di ye ni da eder. On lar da kal kıp  fe cir do ğun ca ya ka dar  tev be ve 
is tiğ far da bu lu nur lar. Fe cir do ğun ca da “Ga fil olan lar kalk sın!” 
di ye ses le nir. Bun lar, ölü le rin ka bir le rin den kal kı şı gi bi ser sem 
ser sem uya nır lar.”389

Kû tu’l-Ku lûp’da ise, ge ce nin ilk sa at le rin de kal kan la ra  mü te-
hec ci dîn (te hec cü de kal kan), or ta la rın da kal kan la ra  ka ni tîn, son 
sa at le rin de kal kan la ra  mu sal lîn ( na maz kı lan),  fe cir do ğun ca 
kal kan la ra ise  ga fi lîn (ge ce yi gaf let le ge çi ren) is mi ve ril mek te-
dir.390

388 Mekkî, Kûtu’l- Kulûp, I, 38; Ş.A.Geylanî, Ğunye, II, 92.
389  Gazalî, Eyyuha’l- Veled, 115.
390 Mekkî, Kûtu’l- Kulûp, I, 36; Ş.A.Geylanî, Gunye, II, 88.
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An la şı lan, gü neş doğ duk tan son ra kal kan la ra, ya ni sa bah 
na ma zı nı da kıl ma yan la ra,  ta sav vuf eh li, ve re cek bir isim bu la ma-
mış lar ve ya böy le le ri nin var lı ğı nı dü şün me miş ler dir.

 İmam  Rab ba nî’nin dik kat çek ti ği şu nok ta yı da kay det mek is ti-
yo ruz: “Te hec cü de kalk ma ya ve si le ol ma sı için, yat sı na ma zı nı 
ge ce nin son ya rı sı na bı rak mak, cid den se vil me yen bir iş tir. Kal dı 
ki, bu va kit te yat sı na ma zı nı eda et mek, Ha ne fi le re gö re, mek-
ruh tur. Ay nı amaç la  vi tir na ma zı nı te hir et mek ye ter li dir ve bu 
müs te hab tır. Böy le ce müs te hab olan bir va kit te  vi tir eda edil miş 
ola ca ğı gi bi, ge ce kı ya mı ve ih ya sı da ha sıl ol muş olur.”391

B. GE CE Yİ İH YA ET ME SÜ RE Sİ

Ge ce iba de tiy le ge çi ri le cek sü re, bu iba de ti ilk de fa em re den 
Mü zem mil sû re sin de an la tı lı yor: “Ey ör tü sü ne bü rü nen! Ge ce le-
yin kalk. Yal nız ge ce nin bi ra zın da uyu. Ge ce nin ya rı sın da (kalk), 
ya hut bun dan bi raz ek silt. Ve ya bu nu ar tır ve ağır ağır Kur’ân 
oku.” (Mü zem mil, 73/1-4)

 Nah ci va nî (920/1514), bu aye ti şöy le izah edi yor: “Vü cu dun din-
len me si,  uy ku ih ti ya cı nın gi de ril me si, bü tün or gan la rın tek rar 
iba de te ha zır ve is tek li ol ma la rı için, ge ce nin bi ra zı, ya ni ya rı sı 
ka da rı ha riç, her ge ce kalk ve te hec cü de de vam et. Ve ya ya rı sın-
dan bi raz azalt ki, üç te bi ri ne ya da ya rı sın dan bi raz ar tır ki, üç te 
iki si ne yak laş sın. Bu ifa de ler le Hz. Pey gam ber, üç sü re ara sın da 
mu hay yer bı ra kıl mış tır. Çün kü, ilk emir gel di ğin de bü tün ge ce yi 
iba det le ge çir mek farz dı. Bu du rum, sa ha be ye ağır gel di, ayak la rı 
şiş ti, has ta la nan lar ol du. Bu nun üze ri ne üç va kit ara sın da mu hay-
yer bı ra kıl dı lar. Çün kü her in sa nın be de nî özel lik le ri, da yan ma 
gü cü ve uy ku suz lu ğa sab rı fark lı dır.”392

Bur se vî (1137/1724) de, ge ce nin ya rı sı, ya rı dan azı ve ya ço ğu 
ara sın da ter cih yap ma nın ser best bı ra kıl dı ğı nı söy le dik ten son-
ra, “Bu ser best lik, ge ce le rin uzun ve kı sa oluş la rı na gö re de ği şir. 
Ge ce ve gün dü zün eşit ol du ğu mev sim ler de ge ce nin ya rı sı nı, 

391 İ.  Rabbanî, Mektubat, I, 108.
392  Nahcivanî, el-Fevatihu’l- İlahiyye, II, 454.
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ge ce nin kı sa ol du ğu dö nem ler de ya rı sın dan azı nı, uzun ol du ğu 
za man lar da ise ya rı sın dan faz la sı nı iba det le ge çir mek, aye te en 
uy gun ha re ket tar zı dır.”393

Ra zî, bu  ayet ler üze rin de birçok tef sir ler ya pıl dı ğı nı, an cak 
“en uy gun sü re ge ce nin üç te bi ri dir” di yen le rin gö rü şü nün ağır-
lık ka zan dı ğı nı, des tek ler ma hi yet te, açık la mak ta dır.394

Ge ce nin üç te bi ri ni iba det le ge çir mek ter cih edi len sü re ol mak-
la bir lik te, Mü zem mil sû re si nin son aye tin de bu sü re nin de is te-
ğe bı ra kıl dı ğı, ki şi nin du ru mu na gö re ayar la ya ca ğı bir  za man di li-
min de Rabb’inin di va nı na du ra bi le ce ği açık lan mak ta dır. Ayet te, 
“Rabb’in, se nin ge ce nin üç te iki sin den da ha azın da, ya rı sın da ve 
üç te bi rin de kalk tı ğı nı bi li yor. Se nin le be ra ber bu lu nan lar dan 
bir top lu luk da (böy le ya pı yor). Ge ce yi ve gün dü zü, Al lah tak dîr 
et mek te dir. O si zin (ge ce ve gün düz sa at le ri ni) he sap ede mi ye-
ce ği ni zi bil di ği için si zi af fet ti” de nil dik ten son ra, şu ge rek çe ler 
sa yı lı yor: “Al lah, içi niz de has ta lar, yer yü zün de ge zip Al lah’ın 
lüt fu nu ara yan baş ka kim se ler ve Al lah yo lun da sa va şan da ha 
baş ka in san lar bu lu na ca ğı nı bil mek te dir. Onun için Kur’ân’dan 
ko la yı nı za gel di ği ka dar oku yun.” (Mü zem mil, 73/20)

Bu sü re nin en azı nın iki re kat  na maz kı la cak ka dar ol du ğu-
na da ir ri va yet ler, bir ön ce ki ko nu da geç ti ği için tek rar la mak 
is te mi yo ruz. Ab dest,  na maz, bir kaç say fa Kur’ân oku ma, var sa 
edin di ği bir vir di, onu eda et me ve  dua edip is tiğ far da bu lun ma 
şek lin de ya pı la cak bir ge ce iba de ti nin, bir sa at ten az  za man 
al ma ya ca ğı tah min edi le bi lir.395 Do la yı sıy la sa bah na ma zı nın 
vak ti gir me den yak la şık bir sa at ön ce kal kan ve sa bah na ma zı nı 
kı lın ca ya ka dar de ği şik iba det ler le uğ ra şan kim se, ge ce si ni, alt 
li mit iti ba riy le, gü zel ce ih ya et miş sa yı la bi lir. En fa zi let li sü re nin 

393 Bursevî, Rûhu’l- Beyan, X, 204.
394  Razî, Mefatîh, XXX, 172.
395  Elmalılı, Müzemmil sûresinin son ayetini izah ederken, bu konudaki sözünü şöyle bağlar: 

“Öyle ise on iki saatlik bir gecede en az üç veya dört saat, ortası dört veya beş saat, en fazlası 
ise altı saat veya yedi saat ibadetle geçiriliyormuş demek olur.” ( Elmalılı, Hak Dini, VIII, 
5440.) Ancak biz, akşam ve yatsı namazlarını gece ibadetinin kapsamı dışında bırakan 
görüşü tercih ettiğimizden, geceyi on iki saatten az sayıyor, dolayısıyla en az sürenin bir saat 
civarında olabileceğini tahmin ediyoruz. 
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ise, her ge ce nin üç te bi ri ka dar ol du ğu, nak le di len bil gi ler den 
an la şıl mak ta dır.

C. AZ Bİ LE OL SA DE VAM LI OL MA LI

İn san, be de nin den ru hu na ve ya ru hun dan be de ni ne zu lüm 
ede bi lir. İs lâm, be den ve ru hun hak la rı na ay rı ay rı ri aye ti ge rek-
li kı lar ken iş te bu tip zul mü ön le mek is te miş tir. Ruh ba ni yet 
(dün ya dan el etek çek mek),  ruh na mı na be de ne; fa nî ve be de nî 
zevk le rin esi ri ol mak ise, be den na mı na ru ha zu lüm dür.396 Hz. 
Pey gam ber, ne hiç uyu ma dan bü tün  ge ce yi ih ya ede rek be de ne, 
ne de hiç kalk ma ya rak ru ha ezi yet et miş, her işin de  ol du ğu 
gi bi, ge ce iba de tin de de or ta yo lu ter cih ede rek üm me ti ne ör nek 
ol muş tur. Hz. Ai şe va li de mi zin, O’nun  se her vak tin de mut la ka 
bir sü re din len di ği ni, O’nu uy ku da bul mak is te ye nin uy ku da,   iba-
det eder ken gör mek is te ye nin iba det le meş gul olur ken gö re bil di-
ği ni, O’nun en ya kın şa hi di sı fa tıy la, söy le mek te dir.

“Amel le rin en ha yır lı sı, az da ol sa de vam lı ola nı dır” di yen 
Efen di miz, Ab dul lah b. Amr’a, “Da ha ön ce ge ce iba de ti ne kal kıp 
şim di ter ket miş fa lan gi bi ol ma” tav si ye sin de bu lu na rak, di ğer 
iba det ler gi bi, ge ce iba de ti nin de az bi le ol sa de vam lı ol ma sı 
ge rek ti ği ni açık la mış tır. “On ayet oku ya cak ka dar bir sü re bi le 
ol sa ge ce kal kan ga fil ler den sa yıl maz”397 sö zü de O’nun dur. 
Bu na gö re, az bir ge ce iba de tiy le de mak sat ha sıl olur, an cak ne 
ka dar çok olur sa fa zi le ti de o ka dar ar tar, ye ter ki, bü tün ge ce yi 
kap sa ma sın. Çün kü o  za man mek ruh olur.398 

Za ten Yü ce Mev lâ da “Sa na  ya kîn (ölüm) ge lin ce ye ka dar 
Rabb’ine   iba det et” (Hicr, 15/99) bu yur mak ta dır. Baş ka bir ayet te, 
ipi ni sağ lam laş tır dı ğı hal de son ra gev şe tip bo zan ka dın mi sa li 
ve ri le rek, bir iba de te baş la yıp bı ra kan, bir ko nu da söz ve rip 
ca yan ki şi ler ye ril mek te ve iba de tin de vam lı ola nı nın fa zi le ti ne 
par mak ba sıl mak ta dır. (Nahl, 16/92) 

396 Y. N. Öztürk, İslam’da Büyük Günahlar, 340.
397 Ebu Davut, Ramazan, 9.
398  Nevevî, et-Tibyan, 50.
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Şüp he siz az bi le ol sa de vam lı olan   iba det, ara da bir ya pı lan 
çok iba det ten da ha ha yır lı dır. Çün kü iba de tin de va mıy la  ita at, 
zi kir,  mu ra ka be,  ni yet,  ih las ve  Hakk’a  te vec cüh de sü rek li lik 
ar ze der.399 “Dam la ya dam la ya göl olur” feh va sın ca, az  amel 
ara da bir ya pı lan ame li kat kat ge ri de bı ra kır. Ay rı ca ge ce iba de-
ti ne kalk ma gi bi bir ni met le ni met len di ri len ki şi nin bu nu, gü cü 
yet ti ği ka dar sür dür me si, bu ni me te kar şı lık ola rak ve re ce ği en 
gü zel şü kür dür. De vam sız lık ise,  zevk ve se vap tan mah rum kal-
ma nın ya nı sı ra şu Ne be vî teh dit le yüz yü ze gel me ye de ne den 
ola bi lir: “Kim baş la dı ğı bir iba de ti, tem bel li ğin den do la yı ter ke-
der se, Al lah’ın ga za bı na dû çar olur.”400

D. MA ZUR VE MU AF OLAN LAR

İs lâm hem  ko lay lık hem de fıt rat di ni dir. Ge tir di ği pren sip-
ler, mün te sip le ri ne yük le di ği mü kel le fi yet ler, aye tin ifa de siy le, 
nef sin kal dı ra bi le ce ği bir zor luk de re ce siy le sı nır lı dır. (Ba ka ra, 

2/286) Mü kel le fi yet le rin, in sa nın  ruh ve be den ya pı sı na uy gun lu-
ğu, on la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la ma sı, ya ni fıt rî ol ma sı, var olan 
zor lu ğu da en aza ve ya sı fı ra in dir ge mek te dir. Çün kü,  ruh ve 
be den bu mü kel le fi yet le ri ih ti yaç his se de rek, do la yı sıy la se ve rek 
yap mak ta dır. Nef si ni tez ki ye et miş, mad de ye bağ lı lı ğı nı azalt mış 
yü ce ruh la rın, iba det ten uzak kal ma yı ölüm le eş de ğer gö re cek 
ka dar bü yük bir fe lâ ket say ma la rı, fıt ra ta uy gun lu ğun en be lir gin 
gös ter ge si ol ma lı dır. 

Em re di len mü kel le fi yet le rin bu özel lik le ri, nor mal şart lar 
al tın da ya şa yan kim se ler için he men an la şı la bi lir. An cak, ha yat 
her  za man düz bir hat çiz mez. İniş li, çı kış lı ve en ge be li  za man 
di lim le ri de içer mek te dir. İş te, ola ğan dı şı di ye bi le ce ği miz bu 
 za man di lim le rin de, fıt ra ta uy gun ve ko lay olan ba zı iba det ler 
zor laş mak ta dır. İs lâm, ev ren sel li ği ge re ği, in sa nın bu an la rı na da 
hi tap et mek te ve ko lay lık lar ta nı mak ta dır. Bu ko lay lık lar ba zen 
söz ko nu su iba det ten ta ma men mu af tut ma şek lin de olur ken, 

399  Aynî, Umde, I, 258.
400 A. Geylanî, Gunye, II, 79.
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ba zen de, nor mal şart la ra ge çin ce ka za edil mek üze re te hir et me 
şek lin de ol mak ta dır. Ko nu muz olan ge ce iba de ti için de bu tür 
ko lay lık lar ve ya mu af tut ma lar söz ko nu su dur. 

Bu ko nu, Mü zem mil sû re si nin son aye tin de şöy le di le ge ti ril-
mek te dir: “Rabb’in se nin ge ce nin üç te bi rin den azın da, ya rı sın-
da ve üç te bi rin de kal kıp   iba det et ti ği ni bi li yor. Se nin le be ra ber 
bu lu nan lar dan bir top lu luk da (böy le ya pı yor). Ge ce yi ve gün dü-
zü, Al lah tak dir et mek te dir. O si zin (ge ce ve gün düz sa at le ri ni zi) 
he sap ede mi ye ce ği ni zi bil di ği için si zi af fet ti. O hal de Kur’ân’dan 
ko la yı nı za ge le ni oku yun. Al lah içi niz de has ta lar, yer yü zün de 
ge zip Al lah’ın lüt fu nu ara yan baş ka kim se ler ve Al lah yo lun da 
sa va şan da ha baş ka in san lar bu lu na ca ğı nı bil mek te dir. Onun 
için Kur’ân’dan ko la yı nı za gel di ği ka dar oku yun. Na ma zı kı lın, 
ze kâ tı ve rin.” (Mü zem mil, 73/20)

Bu ayet te, has ta, sa va şa ka tı lan ve yol cu lu ğa çı kan kim se le re 
ge ce iba de ti ko nu sun da ko lay lık lar ta nın mak ta dır. Ba zı mü fes-
sir ler söz ko nu su ki şi le rin ge ce   iba det yap ma la rı nın ge rek me di-
ği ni, do la yı sıy la mu af ol duk la rı nı söy ler ken, ba zı mü fes sir ler 
de “ko la yı nı za gel di ği ka dar Kur’ân oku yun” ifa de sin den yo la 
çı ka rak, bu ki şi le rin ya pa bi le cek le ri ka dar ge ce iba de ti ni ye ri ne 
ge tir me le ri nin aye tin ru hu na da ha uy gun ol du ğu nu söy le miş ler-
dir. Bu ha rî’nin nak let ti ği bir ha dis te, Hz. Pey gam ber’in ra hat sız-
lan dı ğı için bir ve ya iki ge ce kal ka ma dı ğı di le ge ti ril mek te dir. 
Şa rih Ay nî,  bu nun  fet ret-i vahy za ma nın da ol du ğu nu be lirt tik ten 
son ra, “vah yin ge cik me si, böy le bir ve ya iki ge ce na ma za kal ka-
ma ya cak de re ce de za af ve fü tû ru mû cib ol muş tur” der.

Bu ifa de ler den, ki şi nin, has ta lık yol cu luk ve cep he de ol ma 
gi bi, be de ni yo ran, güç ve ta ka tı nı azal tan ba zı du rum lar da ge ce 
iba de ti ne kal ka ma ya bi le ce ği ni, çün kü ma zur ol du ğu nu, do la yı-
sıy la kalk ma sı nın ge rek me di ği ni; ama bu hal le rin faz la yo ru cu 
ol ma dı ğı ge ce ler de kalk ma nın aye tin ru hu na da ha uy gun ola ca-
ğı nı an la mak müm kün dür. Ya ni cep he de olan ve ya yol cu lu ğa 
çı kan bir mü’min, her  za man yo rul ma ya bi lir. Ge ce ko lay lık la 
kal kıp Rabb’inin di va nı na dur ma im kâ nı nı bu lan ve bu kal kış 
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asıl yap ma sı ge re ken gö re vi ne en gel ol ma yan kim se nin, ge ce 
iba de ti ni ter ket me me si da ha uy gun dur. Hz. Pey gam ber’in uya-
na ma dı ğı ve ya ra hat sız ol du ğu için kal ka ma dı ğı na ma zı gün düz 
kıl ma sı da bu na de lil dir. 

Ni te kim  İmam  Rab ba nî, cep he de sa va şan   Mu ham med Mu rad 
Be dah şî’ye gön der di ği mek tup ta şun la rı da kay de der: “Si ze ya pa-
ca ğım baş ka bir tav si ye ise, ge ce na ma zı na de vam et me niz dir. 
Zi ra bu  na maz, ta ri ka tın za ru rî ola rak ya pıl ma sı ge re ken iba det-
le ri ara sın da dır. Bu, hu zur da da hi si ze söy len di. Bu mâ nâ si ze 
ağır ge lir de âdet ol du ğu üze re uyan ma nız ko lay ol maz sa, bu işe 
alâ ka lı lar dan bir top lu lu ğu ve kil et me li si niz ki, si zi  te hec cüd vak-
ti uyan dır sın lar. Bu işi, bir kaç gün ya par sa nız, herhal de son ra bir 
zor lan ma ol ma dan alı şır sı nız.”401

 Ebu Be kir el-Mer ve zî de, Ebu Ab dil lah ( Ah med b. Han bel) ile 
dört aya ya kın as ker lik yap tı ğı nı, onun ne ge ce iba de ti ni ne de 
gün düz oku yu şu nu ter ket me di ği ni di le ge tir mek te dir.402

E. EDA EDİL ME YEN GE CE İBA DE Tİ NİN GÜN DÜZ 
     KA ZA EDİL ME Sİ

Hz. Ai şe va li de miz le Hz.  Ömer’in ri va yet et ti ği iki ha dis te, unut-
ma, uy ku da kal ma ve ya bir ra hat sız lık tan ötü rü ge ce eda edi le me-
yen  te hec cüd na ma zı,  vird ve ben ze ri iba det le rin, öğ le ye ka dar 
ka za edi le bi le ce ği ve ay nı se va bın alı na ca ğı di le ge ti ril mek te dir.

Hz. Ai şe an la tı yor: “Al lah’ın Re sû lü bir iba de te baş la yın ca onu 
sür dür me yi çok se ver di. (Me se la), uya na ma ma ve ya ra hat sız lık tan 
ötü rü ge ce kal ka ma ya cak ol sa, gün düz on iki re kat kı lar dı.”403

Hz.  Ömer’in ri va yet et ti ği ha dis te ise şu ifa de ler var: “Kim 
ge ce, hiz bi nin ta ma mı nı ve ya bir bö lü mü nü, uy ku da kal dı ğı için 
ye ri ne ge ti re mez ve sa bah na ma zı ile öğ le na ma zı ara sın da okur-
sa (kı lar sa) ge ce yap mış gi bi se vap alır.”404

401 İ.  Rabbanî, Mektubat, II, 1176.
402 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, II, 339.
403 Müslim, Müsafirîn, 18.
404 Müslim, Müsafirîn, 18;  Tirmizî Cuma, 56; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 65;  İbn Mace, İkame, 177; 

Darimî, Salat, 167; Muvatta, Kur’ân, 3.
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Hz. Ai şe va li de mi zin ri va yet et ti ği ha dis te, gün düz kı lı nan 
na ma zın on iki re kat ol du ğu na do la yı sıy la tek de ğil çift kı lın dı ğı-
na ay rı ca dik kat çe kil mek te dir. Tek kıl ma ge ce ye ait bir na maz-
dır. Vak ti çık tık tan son ra çift kı lı nır. Bu in ce lik ten yo la çı kan 
 Ebu Ta lip el-Mek kî (386/996), ge ce kı lı na ma yan na ma zın ay nen 
ka za sı nın ol ma dı ğı nı, gün düz kı lı nan on iki re kâ tın, nef si tem-
bel li ğe alış tır ma ma ve azi me te sa rıl ma mâ nâ sı nı ta şı dı ğı nı di le 
ge tir mek te dir.405 An cak  vi tir na ma zı, Ha ne fi le re gö re va cip 
ol du ğun dan, ka çı rıl ma sı du ru mun da üç re kât ola rak ka za edi lir.

Ha dis ler den an la şı lan ikin ci nok ta, bu on iki re kâ tın sa bah 
na ma zıy la öğ le na ma zı ara sın da kı lın dı ğı dır. Ne seî’nin ri va ye tin-
de “gü ne şin doğ ma sın dan öğ le na ma zı na ka dar” ifa de si de bu lun-
mak ta dır. Öy le ise gü neş do ğup mek ruh va kit çık tık tan son ra, 
öğ le vak tin de ki mek ruh va kit gi rin ce ye ka dar, bu  na maz kı lı na bi-
lir. Bu vak tin dı şın da kı lın dı ğı na da ir bir ri va yet tes bit ede me dik. 
Ni te kim sa bah na ma zı nı ka çı ran kim se de ay nı gün bu sü re için-
de ka za eder se, sün ne tiy le be ra ber kı lar. Ama bu va kit çık tık tan 
son ra, (me se la öğ le den son ra) sa bah na ma zı nı ka za ede cek se, 
ar tık sün ne ti kıl maz, sa de ce iki re kât far zı kı lar.

Ge ce kı lın ma yan na ma zın söz ko nu su va kit te kı lın ma sı du ru-
mun da ay nı se va bın alı na ca ğı müj de len mek te ve “Te zek kür de 
bu lun mak ve ya şük ret mek is te yen kim se ler için ge ce ile gün dü zü 
bir bi ri nin ye ri ne ge ti ren de O’dur” (Fur kan, 25/62) aye ti de lil ola-
rak gös te ril mek te dir. Kim gün düz yap ma sı ge re ken bir ame li, 
her han gi bir se bep ten do la yı ye ri ne ge ti re mez se, ge ce ya pa bi lir; 
ge ce eda ede me di ği ni de gün düz ye ri ne ge ti re bi lir.

F. KALK MA YA Nİ YET LE NİP KAL KA MA YA NIN DU RU MU

İn sa nın dav ra nış la rı ira de li ve ira de siz ol mak üze re iki kıs ma 
ay rıl mak ta dır. Di nî ter mi no lo ji de ira de li ve ga ye li ha re ket le re 
 amel, amel de ki ira de ve ga ye ye de  ni yet de nir. Ni yet, kal bin şim-
di ki hal de ve ya ge le cek te, bir fay da yı celb ve ya bir za ra rı def için, 
mak sa da uy gun gör dü ğü şe ye yö nel me si dir.406

405 Mekkî, Kûtu’l- Kulûp, I, 40.
406 et-Tahanevî, Keşşafu Istılahati’l- Fünûn, II, 1439.
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Ni yet, kal bin fi ili ola rak da ta rif edil miş tir. Bun dan do la yı  ni yet 
bir kaç ke li me yi te ker le me gi bi ez be re söy le mek de ğil, de rû nî dik-
kat tir. Kalp te giz li ka lan ni yet ler, iyi ve ya kö tü ol ma la rı na gö re, 
kal bi ay dın la tır ve ya ka rar tır lar. Kalp,  akıl,  ma ri fet,  ilim, iman, 
 hik met ve  ni yet gi bi in sa nın, çok ha ya tî hu sus la rı nın ka le si me sa-
be sin de dir. Ve Al lah da kal be ba kar.407 Kal bin te miz ve se lim 
kal ma sın da, amel den zi ya de, ni yet le rin et ki si bu lun mak ta dır.

İs lâm, bir işin na sıl ya pıl dı ğın dan çok ni çin ya pıl dı ğı na önem 
ve rir ve  ni yet üze rin de ıs rar la du rur. Hz. Pey gam ber’in “Amel-
ler ni yet le re gö re dir”408 sö zü bü tün İs lâ mî me se le ler de te mel 
ku ral ka bul edil miş tir. Ni ye tin ame le olan üs tün lü ğü nü bil dir-
mek için de Hz. Pey gam ber, “Mü’mi nin ni ye ti ame lin den üs tün-
dür”409 bu yur muş tur.

Ni yet, amel ler için lo ko mo tif gö re vi ni gö rür. Bir in san, farz, 
va cip ve ya sün net ol du ğu nu dü şün me den ve hiç  ni yet et me den 
yüz ler ce re kat  na maz kıl sa ve ya gün ler ce  oruç tut sa, hiç   iba det 
et me miş gi bi dir. Çün kü ni yet siz ame lin kıy me ti yok tur. Oy sa, 
ak si yo na dö nüş me yen  ni yet tek ba şı na bi le bir kıy met ifa de eder. 
Şu ha dis bu nu açık ça gös ter mek te dir: “Al lah, iyi lik le ri ve kö tü-
lük le ri be lirt miş ve şöy le bu yur muş tur: Kim bir iyi lik yap ma ya 
ni yet le nir fa kat ya pa maz sa, Al lah ona tam bir se vap ya zar. Ni yet-
len di ği iyi li ği ye ri ne ge tir se, on ka tın dan baş la mak üze re ye di yüz 
ka tı na va rın ca ya ka dar se vap ya zar. Bir kö tü lük yap ma ya ni yet-
len se fa kat yap maz sa, Al lah ona tam bir se vap ya zar. Ni yet len di-
ği kö tü lü ğü ye ri ne ge tir se, ona sa de ce bir gü nah ya zar.”410

Hz. Pey gam ber, ge ce iba de ti ne kalk ma yı ih mal et me yen kim se-
nin, ba zı ne den ler le kal ka ma ya cak ol ma sı du ru mun da, ni ye ti nin 
kar şı lı ğı nı ay nen ala ca ğı nı müj de le mek te ve şöy le de mek te dir: 
“Ge ce na ma zı nı dü zen li kı lan kim se uy ku da kal dı ğı için na ma za 

407 Müslim, Birr, 33;  İbn Mace, Zühd, 9; Müsned, II, 285, 539.
408 Buharî, Bed’u’l- Vahy, 1, İman, 41, Nikah, 5, Talak, 11; Müslim, İmaret, 155; Ebu Davut, 

Talak, 11;  Tirmizî, Fedailu’l- Cihad, 16; Neseî, Taharet, 59;  İbn Mace, Zühd, 26; Müsned, I, 
25, 60.

409 Münavî, Feyzu’l- Kadîr, VI, 292.
410 Buharî, Rikak, 31; Müslim, İman, 206, 259, Darimî, Rikak, 70; Müsned, I, 279, 310, III, 

149.
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kal ka maz sa, kalk ma ni ye tin den ötü rü, na ma zı nın se va bı nı ay nen 
ala ca ğı gi bi, uy ku su da sa da ka ye ri ne ge çer.”411 Baş ka bir ha dis-
te ise şu ifa de ler var: “Ya ta ğı na, ge ce kal kıp   iba det et me ni ye tiy le 
uza nan kim se ye  uy ku ga lip gel se ve sa ba ha ka dar uya na maz sa, 
Al lah ona ni yet len di ği şe yi yap mış gi bi se vap ya zar, ay rı ca uy ku-
su da sa da ka ye ri ne ge çer.”412

Efen di mi zin bu ifa de le rin den, ge ce iba de ti nin, ölü mün kü çük 
kar de şi ola rak ni te len di ri len413 uy ku dan son ra ol ma sın dan 
ötü rü, ba zen ka çır ma teh li ke si bu lun du ğu nu, bu du ru mu ni yet-
le te la fî et me nin müm kün ol du ğu nu, an cak nor mal şart lar da 
ge ce iba de ti ne de vam eden bir kim se ol mak ge rek ti ği ni an la mak 
müm kün dür. 

Bir ha dis te ise Hz. Pey gam ber, ge ce uyu yan ki şi nin, en se kö kü-
ne, şey tan ta ra fın dan üç  dü ğüm atıl dı ğı nı ve bi rin ci dü ğü mün 
zi kir, ikin ci si nin ab dest, üçün cü sü nün de na maz la çö zül dü ğü nü 
be lirt mek te dir.414

Bun dan yo la çı ka rak alim ler, ge ce uyan dı ğın da zik re de nin 
se vap al dı ğı nı, ab dest ala nın ay rı ca se vap al dı ğı nı, ar ka sın dan 
 na maz kı la nın ise kâ mil mâ nâ da se va ba na il ol du ğu nu be lirt miş-
ler dir.415

Ga za lî, ge ce  iba de ti ne kal kan la rı de re ce le re ayı ra rak al tın cı 
de re ce yi şöy le açık lar: Al tın cı de re ce dört ve ya iki re kât kı la cak 
ka dar bir  za man kalk mak tır. Ya da, her han gi bir ma ze ret do la-
yı sıy la ab dest ala maz sa, bu ka dar bir müd det kıb le ye dö ne rek, 
zi kir ve  dua ile meş gul ol mak tır. Bu da Al lah’ın lü tuf ve ke re miy le 
ge ce kal kan lar sı nı fı na gi rer.416

 Süh re ver dî’nin ifa de le ri ise şöy le: “Uyan dık tan son ra kal kıp 
 na maz kıl mak hu su sun da  tem bel lik gös te ren kim se, en azın dan 
diş le ri ni mis vak la ya rak ve ab dest or gan la rı nı su ile mes he de rek, 

411 Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 61.
412 Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 61.
413  Ebu Nuaym, Hilye, VII, 90; Taberanî, Beyhakî ve Bezzar’dan naklen, Aclûnî, Keşfu’l- Hafâ, 

II, 329.
414 Buharî, Teheccüd, 16; Müslim, Müsafirîn, 207; Ebu Davut, 18;  İbn Mace, İkame, 174.
415 İrakî, Terhu’t- Tesrîb, III, 185.
416  Gazalî, İhya, I, 319.
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uya nık ken ga fil ler ka fi le si ne ka tıl mak tan kur tul ma ya ça lış ma-
lı dır. Uy ku su çok, na ma zı az olan kim se nin, bu ka da rı nı bi le 
yap ma sın da bü yük fa zi let ler var dır. Ni te kim Efen di miz de uyan-
dı ğın da ön ce diş le ri ni mis vak lar dı.”417

Son bir nok ta ya da ha de ğin mek is ti yo ruz: Ne ge ce kal kan ne 
de bu na ni yet le nen kim se nin yat sı ve sa bah na maz la rı nı ce ma-
at le kıl ma sı ona ge ce kalk mış gi bi se vap ka zan dı rır. Bu müj de yi 
de yi ne Hz. Pey gam ber ve ri yor: “Yat sı na ma zı nı ce ma at le kı lan 
ge ce nin ya rı sı nı ih ya et miş gi bi dir. Sa bah na ma zı nı da ce ma at le 
kı lan bü tün ge ce yi kalk mış gi bi dir.”418

Ta bii ki, yat sı ve sa bah na maz la rı nı ce ma at le kı lıp ay rı ca ge ce 
iba de ti ne kal kan kim se nin, çok da ha fa zi let li bir iş yap mış ve 
se vap al mış ola ca ğı nı tar tış ma ya bi le ge rek ol ma ma lı dır.

417  Sühreverdî,  Avarif, 455.
418 Müslim, Mesacîd, 260; Ebu Davut, Salat, 47; Tirmizi, Mevakît, 50.
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Aİ LE CE KALK MA

Hz. Pey gam ber, bir ha dis le rin de ai le re isi ni ço ba na ben ze-
te rek, ai le fert le rin den so rum lu ol du ğu nu açık la mış tır.419 Bu 
so rum lu lu ğun mad dî ih ti yaç la rı kar şı la mak la sı nır lı ol du ğu nu 
söy le mek müm kün de ğil dir. Kü çük le ri ha ya ta ha zır lar ken on la ra 
Rab b’i mi zin emir le ri ni öğ ret me ve ge rek li iba det le ri yap ma la rı-
nı sağ la ma; bü yük le rin de mü kel le fi yet le ri ni ye ri ne ge tir me ye 
de vam et me le ri ni te min et me, bu so rum lu luk kap sa mın da ol ma-
lı dır.

Di ğer ta raf tan, ge ce iba de ti gi bi fa zi let ve se va bı an la tı la ma-
yan bir ni met ten, ai le fert le ri nin ya rar lan ma la rı nı sağ la mak, 
as lî gö re vi ai le ye ya rar sağ la ma olan re isin, terk ede meye ce ği bir 
yü küm lü lük tür. Ya ni bir ta raf tan on la rı ce hen ne me git mek ten 
alı koy ma ya ça lı şır ken, di ğer ta raf tan on la rı cen ne tin yük sek mer-
te be le ri ne çı karıp Rabb’in rı za sı nı ka zan ma ya sevk et me li dir. 
Doğ ru su bu, ai le fert le ri ni sev me nin ve on lar la cen net te be ra ber 
ol ma nın da ge rek tir di ği kut sal bir gö rev dir. Ha yat ar ka da şı nı 
se ven bir in sa nın, cen ne te git me ye ça lı şır ken, eşi nin ce hen ne me 
git me si ne se yir ci kal ma sı, bu sev gi nin mad dî çı kar la ra bağ lı, 
do la yı sıy la iğ re ti ol du ğu nun en açık gös ter ge si ola cak tır. Bu 
du rum ev lat sev gi si ne de ters tir. Ak ra ba, dost ve da va ar ka daş la-
rı nı da bu sı nır lar ara sı na al mak müm kün dür.

Hz. Pey gam ber ai le ce ge ce na ma zı na kal kan la rı öve rek; “Ge ce 
uya nıp, ha nı mı nı uyan dı ran, şa yet  tem bel lik gös te rir se yü zü ne 

419 Buharî, Cuma, 11, Cenaiz, 32, İstikraz, 20; Müslim, İmare, 30; Ebu Davut, İmare, 19;  Tirmizî, 
Cihat, 27; Müsned, II, 5, 54, 108.
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su ser pen er ke ğe, Al lah rah me tiy le mu ame le et sin! Yi ne ge ce 
uya nıp, eşi ni uyan dı ran, şa yet  tem bel lik eder se yü zü ne su ser pen 
ka dı na, Al lah mer ha me tiy le mu ame le et sin!”420 der. 

Bir baş ka ha dis te, “Kim eşi ni uyan dı rır ve be ra ber iki re kât 
 na maz kı lar lar sa, Al lah’ı zik re den er kek ve ka dın lar dan sa yı lır-
lar”421 de ni le rek, hem aye tin (Ah zap, 33/35) bir tef si ri ya pıl mış, 
hem de ai le ce ge ce iba de ti ne kalk ma nın öne mi ne par mak ba sıl-
mış tır.

Hz. Ai şe, Efen di miz’in nor mal gün ler de fec rin do ğu şu na 
ya kın vit ri kı lıp ken di si ni uyan dır dı ğı nı, Ra ma zan’ın son on 
gü nün de ise ge ce nin ta ma mı na ya kı nı nı ih ya edip ev hal kı nı da 
uyan dır dı ğı nı be lirt mek te dir.422

Hz. Ali ise şu ha tı ra sı nı an lat mak ta dır: “Al lah’ın Re sû lü bir 
ge ce, benim le  Fa tı ma’nın ya nı na ge le rek, bi zi na ma za uyan dır dı. 
Eve gi dip bir sü re  na maz kıl dık tan son ra biz den bir ha re ket gö re-
me yin ce tek rar gel di ve “Hay di  kal kın,  na maz kı lın!” de di. Göz-
le ri mi oğuş tu ra rak ya ta ğın için de otur dum ve “Al lah bi ze ne yi 
em ret miş se sa de ce onu kı la rız. Za ten nef si miz Al lah’ın elin de dir. 
Eğer di ler se bi zi uyan dı rır!” de dim. Bu nun üze ri ne Al lah’ın Re sû-
lü, hay re tin den el le ri ni diz le ri ne vu ra rak “sa de ce Al lah’ın bi ze 
em ret ti ği ni kı la rız. İn san ne ka dar da mü ca de le ci dir” di ye rek 
ge ri dön dü.”423 

Ay nî,  Efen di miz’in, Hz. Ali’nin ha zır ce vap lı lı ğı na hay ret et ti-
ği için; ba zı la rı nın da öz rü nü ka bul et ti ği için, böy le dav ran dı ğı nı 
be lirt mek te dir.424

Hz. Pey gam ber’in, va li de miz  Mey mu ne’nin evin de mi sa fir 
olan  Ab dul lah b. Ab bas’a, kü çük ya şı na rağ men O’nun la  te hec-
cüd na ma zı na dur ma sı na en gel ol ma ma sı, hat ta teş vik eder ce-
si ne sol ta ra fın dan alıp sağ ta ra fı na ge tir me si, nor mal öl çü ler 

420 Ebu Davut, Tatavvu’, 18, Vitir, 13; Neseî, Kıyamu’l-Leyl, 5; Müsned, II, 250, 426.
421 Ebu Davut, Tatavvu’, 18, Vitir, 13; Neseî, Kıyamu’l-Leyl, 5; Müsned, II, 250, 426.
422 Müslim, Müsafirîn, 17.
423 Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 5; Müsned, I, 91.
424  Aynî, Umde, VII, 175.
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da hi lin de, ço cuk la rın da ge ce iba de tin den ha ber dar edi lip alış ma-
la rı nı sağ la mak ge rek ti ği ne işa ret et mek te dir.

As hab ve se lef-i sa li hîn den de ba zı kim se ler ge ce yi, ai le ce ih ya 
eder ler di. Bir kaç mi sal ver mek is ti yo ruz:

Hz.  Ömer, Al lah’ın di le di ği ka dar  na maz kı lar ge ce nin son la rı-
na doğ ru “Na maz,  na maz!” di ye rek ev hal kı nı uyan dı rır ve şu aye-
ti okur du: “Ai le ne na ma zı em ret, ken din de o(nun güç lük le ri)ne 
da yan. Biz sen den rı zık is te mi yo ruz. Se ni biz bes li yo ruz. So nuç 
 tak va (sa hip le ri)nin dir.” (Ta ha, 20/132)

425

Hz.  Ebu Hü rey re, ge ce yi şu şe kil de böl müş tü:  Ebu Hü rey-
re’nin ken di si ge ce nin üç te bi rin de kal kı yor du. Ha nı mı di ğer 
üç te bi rin de kal kı yor du, oğ lu da di ğer üç te bi rin de  ge ce yi ih ya 
edi yor du. Bi ri yat tı ğı  za man di ğe ri kal kı yor du. Bu şe kil de bü tün 
ge ce yi ai le ce ih ya edi yor lar dı.426 Ay rı ca her ge ce 12 bin  tes bih 
çe ker di. Bir baş ka ri va yet te “üze rin de bin  dü ğüm bu lu nan bir ipi 
var dı. Her ge ce Al lah’ı  tes bih ede rek onu bi tir me dik çe uyu maz-
dı,” de nil mek te dir.

 Mu avi ye b. Kur re, ba ba sı nın yat sı na ma zı nı kıl dık tan son ra 
şöy le de di ği ni ak tar mak ta dır. “Ço cuk lar, Al lah’ın si zi ge ce iba de-
ti ne uyan dı rıp ha yır lar ver me si ümi diy le, he men uyu yun”427

 Ha san b. Hayy, kar de şi Ali ve an ne le ri her ge ce Kur’ân’ı ara la-
rın da bö lüş tü re rek te hec cüt te bi ti rir ler di. An ne le ri ve fat edin ce 
iki kar deş Kur’ân’ı bö le rek yi ne her ge ce bi ti rir ler di. Kar de şi Ali 
de ve fat edin ce  Ha san b. Hayy, on lar dan ve ra set al dı ğı Kur’ân’ı  
her ge ce bi tir me işi ni tek ba şı na yü rüt tü. Bu nu, ölen ak ra ba la rın-
dan ve ra set le al dı ğı ma lı ko ru yup sa hip çık tı ğı gi bi, ko ru du ve 
de vam et tir di.428 Ba zen de ge ce yi üçe bö ler, her bi ri si üç te bi ri-
ni iba det le ge çi rir ler di. Böy le ce o ev de bü tün ge ce ih ya edil miş 
olur du. An ne le ri ve fat edin ce ge ce yi iki ye böl dü ler. Ali de ve fat 

425 Muvatta, Salat, 5.
426  Ahmed b. Hanbel ez-Zühd, 177. İbn Kesir, el-Bidaye ve’n- Nihaye, VIII, 110; Ziriklî, Siyeru 

A’lamu’n- Nübela, II, 438; M.A.el-Hatib,  Ebu Hüreyre, 79.
427  Ebu Nuaym, Hilye, II, 299.
428 a. g. VII, 327.
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edin ce  Ha san b. Hayy, on lar la baş lat tı ğı âde ti sür dü re rek, tek 
ba şı na bü tün  ge ce yi ih ya eder di.429

 Zü beyd el-Ya mî de ge ce yi iki oğ luy la üçe bö le rek ih ya eder ler-
di. Bi ri ra hat sız ve ya yor gun olur sa, ba ba ni ya be ten onun da pa yı-
nı ih ya eder di. Ba zan iki ço cuk da yor gun ola bi li yor du. O  za man 
ba ba  Zü beyd el-Ya mî, bü tün  ge ce yi ih ya eder di.430 

 Bişr b. Sa’d, ai le fert le ri ni uyan dı rır, “Na maz,  na maz!” der ve 
şöy le de vam eder di: “Uzun yol lar an cak ge ce yol cu luk la rıy la aşı-
lır lar. Za ten dün ya yol cu luk, yor gun luk ve bit kin lik ten iba ret tir, 
ta kul Rabb’ine ula şın ca ya ka dar.”431

429 İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, III, 152.
430  Ebu Nuaym, Hilye, V, 32; İbnu’l-Cevzî, Sıfatu’s- Safve, III, 98.
431 İbn Harrat, es- Salat ve’t- Teheccüd, 352.
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GE CE İBA DE Tİ VE UY KU

Uy ku, in san or ga niz ma sı nın vaz ge çe mi ye ce ği ih ti yaç lar dan-
dır. Uy ku yu ter ke den kim se çok kı sa bir  za man için de hem ru hen 
hem de be de nen, mağ lup ol mak la kar şı kar şı ya dır. Hz. Pey-
gam ber uyu ma yı, be de nin ri ayet edil me si ge re ken hak la rın dan 
say mış tır. Ge ce ler, Kur’ân’ın ifa de siy le, uyu yup din le ne cek olan 
nef se, bir ör tü ola rak ya ra tıl mış lar dır. Ge ce iba de ti ne de vam 
eden kim se ise, az ve ya çok, uy ku sun dan öz ve ri de bu lun mak 
zo run da dır. Aca ba  uy ku me se le si ni na sıl ve han gi öl çü ler de hal-
let me li? Gün düz uyu mak da müm kün mü? Ge le cek sa tır lar da bu 
ve ben ze ri so ru la ra ce vap bul ma ya ça lı şa ca ğız.

A. UY KU SUZ LUK HE DEF DE ĞİL DİR

Baş ta  ta sav vuf eh li ol mak üze re, birçok mü’min,  ilim, zi kir, 
 te fek kür ve de ği şik iba det ler le uğ raş mak üze re ge ce az uyu ma ya 
gay ret et miş ve uy ku da ge çen, he le be de nin ih ti ya cın dan faz la 
olan bir uy kuy la ge çen, öm re acı mış ve ted bir ler al ma ya ça lış mış-
lar dır. Az uyu ma,  az ye me ve  az ko nuş ma, fa zi let sa hi bi in san la-
rın te mel ni te lik le ri ara sın da sa yıl mış tır. Bun lar züh dün esas la rı 
ola rak da geç mek te dir.

An cak,  az uyu ma ko nu sun da ne fis le ya pı lan mü ca he de nin 
ma hi ye ti ni ve mü ca he de nin bir rük nü olu şu nun hik me ti ni an la tan 
ayet, ha dis ve sa ha be söz ve tat bi ka tın dan an lı yo ruz ki, uy ku suz-
lu ğun ken di si he def de ğil dir. Ak si ne, ken di sin den bek le nen ga ye 
ger çek leş me di ği  za man uy ku suz luk, mek ruh ol mak ta dır. Ha dis te 
be lir til di ği gi bi, Al lah’ın Re sû lü, yat sı dan ön ce uyu ma yı yat sı dan 
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son ra da (uyu ma yıp) ko nuş ma yı sev mez bun dan neh ye der di.432 
Do la yı sıy la uy ku suz lu ğun biz zat ken di si amaç de ğil dir. Ama 
 ilim,  amel, zi kir,  te hec cüd na ma zı ve Kur’ân ti la ve ti ile do lu ve 
ce ma at le na ma zın ka çı rıl ma sı na se bep ol ma yan, he def le ri bel li 
bir uy ku suz luk, üze rin de du ru lan ve is te nen uy ku suz luk tur.

 Ab dul lah b.  Amr b. Âs, her gün  oruç tut ma yı ve her ge ce uyu-
ma dan   iba det et me yi ka rar laş tır mış tı. Ba ba sı  Amr b. Âs, ge li ni ne 
ko ca sı nı so run ca, ge lin du ru mu an la ta rak şi kâ yet te bu lun du. 
 Amr b. Âs me se le yi, Hz. Pey gam ber’e gö tür dü. Efen di miz Ab dul-
lah’ı ça ğır dı ve “Her gün  oruç tu tu yor, her ge ce uyu ma dan   iba det 
edi yor muş sun, öy le mi?” de di. Ab dul lah “Evet!” di ye ce vap ve rin-
ce, Hz. Pey gam ber, “Oy sa ben, ba zan  oruç tu tar ba zan da if tar 
ede rim. Ge ce nin bir kıs mın da din le nir, bir kıs mın da da   iba det 
ede rim. Ha nım la rı ma da yak la şı rım. Kim sün ne tim den yüz çe vi-
rir se ben den de ğil dir!” bu yur du.

 Ab dul lah b.  Amr b. Âs,  oruç ve ge ce kı ya mı ko nu sun da Efen-
di miz’in tav si ye si ni ye ri ne ge tir miş, an cak Kur’ân hat met me 
sü re si ni, gös te ri len den da ha az tut muş tu. Öm rü nün son la rın da 
bu ruh sa tı kul lan ma dı ğı na çok piş man ol du ğu nu ama, baş la dı ğı 
şe yi bı rak mak is te me di ği ni be lirt miş ti.433

Di ğer ta raf tan Hz. Pey gam ber, ge ce uy ku su nun faz la sı nın, 
kı ya met te fa kir kal ma ya ne den ol du ğu nu Hz.  Sü ley man’ın an ne-
si nin di lin den ak tar mak ta dır. An ne si Hz.  Sü ley man’a, “Yav rum! 
Ge ce faz la uyu ma! Çün kü ge ce faz la uyu mak, ki şi yi kı ya met te 
fa kir bı ra kır!” tav si ye sin de bu lun muş tur.434

Ge ce faz la uyu yan, ya ge ce iba de ti ne hiç kal ka ma ya cak ve ya 
kalk sa da az bir sü re ayı ra cak tır. Böy le bir kim se nin ahi re te bol bir 
ser ma ye ile, ya ni zen gin ola rak git me si ta bii ki, çok zor ola cak tır. 
 Sa id Hav va bu ko nu da şöy le der: “Müs lü ma nın  uy ku işin de nef-
si ne ha kim ol ma ma sıy la birçok iş ler de za rar lar mey da na gel mek-
te dir. Me se la sa bah na ma zı nı ce ma at le (ve ya vak tin de) kıl mak, 

432 Buharî, Mevakît, 23, 24;  Tirmizî, Mevakît, 23;  İbn Mace, Salat, 12; Darimî, Salat, 139; 
Muvatta, Salatu’l- Leyl, 6; Müsned, I, 111, VI, 264.

433  Ebu Nuaym, Hilye, I, 285.
434  İbn Mace, İkame, 174;  Aynî, Umde, VII, 170
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se her ler de  is tiğ far et mek gi bi iba det ler teh li ke ye düş mek te, ge ce 
ve  te hec cüd na maz la rı kay bol mak ta, yat sı na ma zı nı ce ma at le kıl-
ma, fe cir den son ra ki vird ler ve bir çok gü zel lik ler kay bol ma teh li-
ke si ne ma ruz kal mak ta dır. Ba tı’ nın ha yat şek li nin ha kim ol du ğu 
ül ke ler de bu teh li ke ler ol duk ça yay gın bu lun mak ta dır.

Ba tılı in san işi ni bi ti rir, son ra uyu ma sı ra sı ge lin ce uyur, son-
ra eğ len ce ve oyun sı ra sı ge lir. Ge ce nin geç sa at le ri ne ka dar bun-
lar la va kit ge çi rir. İşe git mek için tek rar uyur. Ba tı ’da ge nel lik le 
du rum böy le dir. Te le viz yon ve  rad yo prog ram la rı nın, mu asır 
in sa nın ha ya tın da bü yük öl çü de bağ la yı cı rol oy na ma sı ve  kül-
tü rel ya kın laş ma so nu cu birçok la rı mı zın du ru mu bun dan pek 
fark lı de ğil dir.

Böy le bir ha yat tar zı, bir çok farz, sün net ve na fi le şey le rin kay-
bol ma sı na ne den ol mak ta dır. Onun için, bir te da vi ye ih ti yaç var-
dır. Uy ku me se le si de her de vir de te da vi ye ve ta hak kü me muh taç 
ol muş tur. As rı mız da bu ih ti yaç da ha da art mış tır.”435

Ga za lî, şu öl çü yü  ko yar: “Ge ce ve gün düz 24 sa at ol du ğu na 
gö re or ta bir  uy ku 8 sa at tir. Ge ce bu ka dar uyu ya na ar tık gün düz 
 uy ku hak kı yok tur. Ge ce den ek sik ka la nı gün düz ta mam la ya bi lir. 
Alt mış se ne lik öm rün 20 se ne si nin  uy ku ile ek sil me si ye ter li dir. 
Ya ni öm rün üç te bi ri git miş de mek tir. Fa kat,  ye mek be de nin, 
zi kir ve  ilim kal bin gı da la rı ol du ğu gi bi,  uy ku da ru hun gı da sı dır. 
Uy ku yu ta ma men terk et mek doğ ru ol maz. Nor ma li se kiz sa at tir. 
Da ha azı, alı şıl ma mış sa, be de nin mi za cı nı bo za bi lir. An cak ted ri-
cen aza lır sa be den alı şır ve yo rul maz.”436

Ge ce uzun sü re   iba det eden le rin he men ta ma mı,  kay lû le di ye 
ad lan dı rı lan öğ le ön ce si uy ku yu âdet edin miş ler dir. Bun dan son-
ra ki sa tır lar da bu uy ku dan sö ze de ce ğiz an cak, bir nok ta ya de ğin-
mek is ti yo ruz: Gü nü müz de, me sai sa at le ri nin öğ le uy ku su na 
mü sa it ol ma ma sın dan ötü rü, bu me sa iye gö re ça lı şan me mur ve 
iş çi le rin, ge ce le ri uzun sü re iba det le uğ raş ma la rı müm kün ol ma-
ya bi lir. Zor la ma ya gi dil me si du ru mun da ise sağ lık prob lem le riy le 

435 S. Havva, Ruh Terbiyemiz, 230.
436  Gazalî, İhya, I, 301. Diğer tasavvuf kitaplarında da yakalaşık ifadeler bulunmaktadır.
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kar şı laş mak müm kün dür. Bu ko nu da iki yol ta kib edi le bi lir ka na-

atin de yiz. 

1. Önem siz ai le soh bet le ri ve  te le viz yon prog ram la rıy la he ba 

edi len ge ce mi zi iyi bir prog ram la uzat mak müm kün dür. Bi raz 

da ha er ken uyu ya rak, iba de te ayı ra bi le ce ği miz bir kaç sa ati ge ce-

mi ze ek le ye bi li riz. Böy le ce, hem ye te rin ce uy ku mu zu ala bi lir, 

hem de Rab bi mi zin di va nı na du ra rak, ga fil ler sı nı fın dan ay rı-

lı rız. Böy le bir ha re ket tar zı, yat sı dan son ra ko nuş ma yı uy gun 

gör me yen ha dis-i şe ri fe de uy gun düş mek te dir.

2. Yat sı dan son ra ve ya ge ce nin geç sa at le ri ne ka dar, terk edi-

le me ye cek di nî ve dün ye vî öne mi ha iz iş ler le uğ raş mak zo run da 

ka lan lar ise, ya  se her vak tin de kal kıp, hiç ol maz sa iki re kât lık 

bir  na maz kı la rak ge ce le ri ni, en alt li mi te gö re ih ya eder ler ve ya 

yat ma dan ön ce,  ge ce na ma zı adıy la bir  na maz kı lar, ge ce kal-

ka ma ma nın üzün tü sü nü kalp le rin de ta şı ya rak, ge ce le ri ni ih ya 

et me yo lu na gi der ler. Za ten ge ce nin az iba de ti gün dü zün çok 

iba de ti ne, gün dü zün az uy ku su ise ge ce nin çok uy ku su na be del 

gös te ril miş tir.437

B. ÖĞ LE UY KU SU (KAY LÛ LE)

İn sa nın bi yo lo jik ya pı sı, Al lah ta ra fın da, uy ku ya ih ti yaç du ya-

cak şe kil de ya ra tıl mış tır. Du rup din len me den fa ali yet gös te ren 

be den, çok kı sa  za man için de ener ji si ni yi ti rip yıp ran mak ta ve 

de ği şik has ta lık la ra da ve ti ye çı kar mak ta dır. Din len me me de ıs rar 

edil me si du ru mun da ise so nuç, ölüm ola bil mek te dir. Onun için 

ki şi nin ge ce le ri uyu yup din len me si vaz ge çil mez bir ih ti yaç tır.

An cak, ge rek ge ce   iba det ve ben ze ri fa ali yet ler le uğ ra şıl dı ğı 

için ye te rin ce din le ne me mek, ge rek se iş yo ğun lu ğu ve stres ten 

ötü rü dik ka tin da ğıl ma sı ve be de nin yo rul ma sı, ge rek se de pe ri-

yo dik tek rar ne ti ce si, vak ti nin gel miş ol ma sın dan ötü rü, bir 

de gün düz uyu yup din len me söz ko nu su dur. İs lâ mî, li te ra tür de 

437 İbn Harrat, es-Salat ve’t- Teheccüd, 308.
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bu na  kay lû le de nil mek te dir. Türk çemiz de bu na öğ le uy ku su ve ya 
öğ le ön ce si  uy ku de mek müm kün dür. 

Hz. Pey gam ber’in bu sa at ler de bir sü re din len me yi tav si ye 
et me si nin ya nı  sı ra, bir ne vi âdet ha li ne ge tir miş ol ma sı, kay-
lû le nin sün net ola rak te lâk ki edil me si ne ne den ol muş tur.  İbn 
Ab bas’ın ri va yet et ti ği ha dis te Hz. Pey gam ber, “Gün düz oru cu na 
sa hur ye me ğiy le, ge ce iba de ti ne ise öğ le uy ku suy la ( kay lû le) yar-
dım cı olun!”438 der ken,  Enes b. Ma lik’in ri va yet et ti ği ha dis te 
ise  Üm mü Sü leym’in, he men her gün, evin de Hz. Pey gam ber için 
bir ser gi ser di ği ve Efen di miz’in ora da  kay lû le yap tı ğı ak ta rıl mak-
ta dır.439

Gün lük ya şam la rın da öğ le uy ku su na mut la ka yer ve ren 
sa ha be-i ki ram ise, cu ma gün le ri, cu ma kı lın dık tan son ra, di ğer 
gün ler de ise, öğ le den ön ce, din len dik le ri ni özel lik le vur gu la mak-
ta dır lar.440

Öğ le uy ku su nun gaz ve ler de bi le ter ke dil me di ği ni,  Ca bir b. 
Ab dil lah’ın şu söz le rin den an lı yo ruz: “Hz. Pey gam ber’le,  Ne cid 
ta raf la rın da bir gaz ve ye git miş tik. Bir gün  kay lû le vak tin de Hz. 
Pey gam ber bir ağa cın al tın da uzan dı, kı lı cı nı da ağa cın da lı na 
as tı. Biz ler de di ğer ağaç la rın göl ge sin de din len me ye çe kil dik. 
Son ra Hz. Pey gam ber ya nı mı za ge le rek şu ola yı an lat tı: “Bir 
adam ge lip kı lı cı mı eli ne al mış. Be ni uyan dır dı ve “şim di se ni 
kim elim den kur ta ra cak!” de di. Ben de “Al lah” de dim. Anın da 
kı lıç elin den dü şü ver di. Ba kın, iş te adam or da otu ru yor!”441

Di ğer bir ha dis te ise  kay lû le, fıt ra ta uy gun bir ah lâk (alış kan-
lık) ola rak gös te ril miş tir.442

İmam Ga za lî, ta sav vuf  eh li nin öğ le uy ku su hak kın da ki gö rü-
şü nü şöy le özet li yor: “Kay lû le, öğ le ye doğ ru ha fif bir  uy ku kes-
tir mek tir. Bu va kit te bir mik tar  uy ku sün net tir. Ge ce (sa hur) 
ye me ği gün düz oru cu na yar dım cı ol du ğu gi bi, bu gün düz uy ku su 

438  İbn Mace, Sıyam, 22.
439 Buharî, İsti’zan, 41.
440 Buharî, İsti’zan, 16; Müslim, Cuma, 30.
441 Müslim, Fedail, 13; Müsned, III, 311.
442 Maverdî, Edebu’d- Dünya Ve’d- Din , 343.
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( kay lû le) da ge ce iba de ti ne yar dım cı dır. Bir kim se ge ce kalk mak 
ve ya sıh hat bul mak için bu sa at ler de uyur sa, uy ku su da iba det tir. 
Fa kat uyu du ğu  za man, ezan dan ev vel ab dest alıp ca mi ye gi de cek 
şe kil de ze val den ön ce kalk ma lı dır.”443

Gü nü müz mo dern araş tır ma tek nik le riy le uy ku yu, pe ri yot la rı-
nı, sü re si ni ve şek li ni araş tı ran bi lim adam la rı, öğ le uy ku su nun 
önem ve ge rek li li ği ne dik kat çek mek te dir ler. De nek ler üze rin de 
yap tık la rı araş tır ma la rın ne ti ce le ri,  za man  za man med ya ya da 
yan sı mak ta dır. Biz bu ya yın lar dan sa de ce iki ta ne si ni, özet le ye-
rek ak tar mak is ti yo ruz.

Öğ le Uy ku su, İlâç! baş lı ğıy la ve ri len ha ber şöy le: “Öğ le uy ku-
su alış kan lı ğı olan ül ke ler de  kalp has ta lı ğı ve kan do la şı mı bo zuk-
luk la rı nın da ha az gö rül dü ğü be lir ti li yor. 30 da ki ka lık bir öğ le 
uy ku su nun  en fark tüs ri zi ko su nu % 30 ora nın dan faz la azalt tı ğı nı 
söy le yen uz man lar, “şe ker le me yap ma nın da” in sa nı sağ lık lı ve 
mut lu et ti ği ni söy lü yor lar.

 Pennsyl va nia Üni ver si te si Uy ku Uz ma nı Dr.  Da vid Din ges, 
baş kan lı ğın da ya pı lan araş tır ma da, öğ le uy ku suy la in sa nın güç lü 
bir bel le ğe ka vuş tu ğu be lir ti lir ken, “An cak in san de rin uyu ma-
ma lı, o  za man ser sem bir ka fa ve baş ağ rı sıy la uya nır. En iyi si 
öğ le uy ku sun da sert bir ye re sırt üs tü ya tıp göz le ri ni ka pa mak tır. 
De rin ve uzun bir  uy ku ol ma dık ça, öğ le uy ku su so nun da in san 
dinç kal kar.”

Öğ le uy ku su nun ya da bi raz kes tir me nin eko no mi ye de çok 
şey ka zan dır dı ğı nı, din len miş bir in sa nın ve rim li ve dik kat li 
ça lış tı ğı nı da açık la yan araş tır ma, ör nek ola rak  Ja pon ya’da ki 
uy gu la ma yı gös te rip, bu ül ke nin bü yük ku ru luş ve fab ri ka la rın da 
per so ne li için ya ta cak yer ayır dı ğı nı ve on lar dan da ha çok ve rim 
al dı ğı nı öne sür mek te dir.444

Öğ le Uy ku su Kal bin Dos tu baş lık lı ya zı da ise şöy le de nil mek-
te dir: “Gün de ya rım sa at lik öğ le uy ku su nun   kalp kri zi teh li ke si ni 

443  Gazalî, İhya, I, 300.
444 Günaydın Gazetesi, 2 Mayıs 1990
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% 30 ora nın da azalt tı ğı bil di ril di.  Yu na nis tan’da sağ lık ku ru luş la-
rı nın 97  kalp has ta sı üze rin de yap tık la rı araş tır ma da en te re san 
bir tab lo or ta ya çık tı. Ak de niz ül ke le rin de ko ro ner  kalp has ta lı ğı-
nın di ğer ül ke le re oran la da ha az mey da na gel me si, bi lim adam la-
rı ta ra fın dan  zey tin ya ğı tü ke ti mi ne  ve öğ le uy ku su na bağ lan dı. 
Bi lim adam la rı gün de ya rım sa at lik bir öğ le uy ku su nun   kalp kri zi 
teh li ke si ni % 30 ora nın da azalt tı ğı nı be lir ti yor lar.”445

445 Zaman Gazetesi, 21 Kasım 1995.
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GE CE KAL KA BİL MEK İÇİN NE LE RE DİK KAT 
EDİL ME Lİ?

Ge ce iba de ti  uy ku gi bi, bir çok in sa nı mağ lup eden, tat lı, 

nef sin ho şu na gi den, ih ti yaç ol du ğu için de bir yö nüy le ki şi nin 

ken di ni tes lim et mek zo run da ol du ğu bir hal den öz ve ri de bu lun-

ma yı ge rek tir di ği için, bu iba de te yar dım cı olan ba zı un sur lar 

ol ma lı dır. Di ğer ta raf tan, her ha yır lı işin bir çok en ge li ol du ğu 

gi bi, önem li bir ha yır ka pı sı olan ge ce iba de ti nin de ba zı en gel le-

ri nin ol ma sı ta bii kar şı lan ma lı dır. Bu en gel le rin aşıl ma sı için gös-

te ri len gay ret ve alı na cak ted bir ler de ay rı bir fa zi let ka te go ri si ni 

oluş tu rur lar. Ge ce iba de ti, ne fis ve onun sa fın da yer alan şey tan 

gi bi bir düş man la ya pı lan ve ka za nıl ma sı her ke se na sip ol ma yan 

bir sa va şın tat lı mey ve si dir. Öy le ise bu işe iyi ha zır lan ma lı, ye ter-

li ted bir alın ma lı ve za fer için Al lah’a sı ğı nıl ma lı dır. 

Bun dan do la yı ça lış ma mı zın bu son bö lü mün de, ge ce iba de ti-

ne kalk ma ya yar dım cı ve ya en gel olan hu sus lar üze rin de dur mak 

is ti yo ruz.

A. KALK MA YI KO LAY LAŞ TI RAN HU SUS LAR

Ga za lî, ge ce  iba de ti ne kalk ma yı ko lay laş tı ran hu sus la rı za hi rî 

ve ba tı nî se bep ler adıy la iki ka te go ri de in ce le mek te dir. Biz de 

bu tak si ma ta uya rak iki bö lüm de ko nu yu ele al ma ya, Ga za lî’nin 

 de ğin me di ği nok ta la rı da ek le me ye ça lı şa ca ğız.
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1. ZA Hİ RÎ SE BEP LER

1.1. Faz la ye me mek: Faz la ye mek faz la su iç me ye, faz la su 
iç mek ise uy ku ya ye nil me ye se bep ol mak ta dır. Hz. Pey gam-
ber’in, dol du ru lan en kö tü ka bı tı ka ba sa dol du ru lan mi de446  
ola rak gös ter me si de bu na de lil dir. Gü nü müz de çok ça tü ke ti len 
ça yın, ön ce uy ku yu ka çır dı ğı son ra da uy ku nun de rin leş me si ne 
ne den ol du ğu söy le ne bi lir. Çün kü o da su sa yı lır. An cak, kay na tıl-
dı ğın dan ötü rü bir de ği şi me uğ ra yıp uğ ra ma dı ğı, bi lim sel me tod-
lar la araş tı rı la bi lir.

1.2. Gün düz faz la yo rul ma mak: Ge ce iba de ti ne kal ka cak kim-
se le rin be de ni yo ran ve hal siz li ğe ne den olan iş ler de, mec bur 
de ğil ler se, ça lış ma ma ya ve ya az ça lış ma ya dik kat et me le ri ge re-
kir. Yo ru lan vü cû dun ge ce uyan ma sı, uyan sa da zevk le   iba det 
et me si güç tür.

1.3. Kay lû le (öğ le uy ku su) yap mak: Gün düz uy ku su nun ge ce 
iba de ti ne yar dım cı ol du ğu na da ir ha dis-i şe rif le ri ve di ğer gö rüş-
le ri bir ön ce ki bö lüm de kay det miş tik.

1.4. Gü nah la ra dal ma mak: Gü nah lar, in san da ki ba zı la ti fe le-
rin öl me si ne ve ya iş ya pa maz ha le gel me si ne ne den ol mak ta dır. 
Ge ce uyan ma yı sağ la yan bir ta kım la ti fe ler gü nah lar la iş ya pa-
maz ha le ge lir ler. Ni te kim Süf yan-ı Sev rî, bir gü nah iş le di ği için 
beş ay ge ce na ma zı na kal ka ma dı ğı nı söy le mek te ve iş le di ği gü na-
hı şöy le açık la mak ta dır: “Ağ la yan bir adam gör müş tüm. Ken di 
ken di me, “bu adam  gös te riş için ağ lı yor!” de dim.447

Süf yan-ı Sev rî’nin bu ifa de sin den ba zı la ti fe le rin, gü nah la pör-
sü yüp sol sa lar bi le öl me dik le ri ni, bir sü re son ra bi le ol sa,  tev be 
ile tek rar fa al ha le gel dik le ri ni an la mak müm kün dür. Di ğer ta raf-
tan, şa yet gü nah lar bü tün ha ya tî la ti fe le ri ta ma miy le öl dür sey di, 
kü für ve in kâr hay di hay di öl dü rür dü. O  za man da kü für den son-
ra iman, ir ti dat tan son ra da ge ri dö nüş ka pı la rı ta ma mıy la ka pa-
nır dı ki, bu da pek çok şe yi için den çı kıl maz ha le ge ti rir di.

446  Tirmizî, Zühd, 47; Müsned, IV, 132.
447 Mekkî, Kûtu’l- Kulûp, I, 39; Ahmed Ferid, Tezkiyetü’n- Nüfûs, 62.
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Ay rı ca gü nah, kul ile rah me ti celb eden se bep ler ara sı na bir 
per de gi bi ge ril mek te; do la yı sıy la bü tü nüy le rah met olan ge ce 
iba de ti ne en gel ol mak ta dır. 

Di ğer ta raf tan,  na maz kö tü lük le re en gel ol du ğu gi bi gü nah lar 
da ge ce ve ya gün düz kı lı nan na ma za ve di ğer iba det le re en gel 
olur lar. Bir ha ram lok ma, bir yan lış ba kış, bir yer siz dav ra nış, bir 
ya lan söz... ni ce gü zel lik le re en gel ol mak ta dır!

2. BA TI NÎ  SE BEP LER

2.1. Müs lü man la ra kin bes le me mek: Kin ki şi yi iç ten ke mi ren 
ve birçok la ti fe nin öl me si ne ve ya iş ya pa maz ha le gel me si ne 
ne den olan psi ko lo jik bir has ta lık tır. He le Müs lü ma na, bun ca 
se vil me si ge re ken sı fa tı var ken, bir de hak sız ye re kin bes le mek, 
ki şi yi, kör ve sa ğır eder. Ru hen ya ra lı, he nüz ken di siy le sa va şı nı 
bi ti re me miş bir in sa nın, ge ce iba de ti ne kalk ma sı ve bun dan  zevk 
al ma sı çok zor ol sa ge rek! 

2.2. Bid’at la ra dal ma mak: Her  bid’at mut la ka bir sün ne te 
za rar ver mek te, di nin özü nü ke mir mek te ve ne ti ce de Al lah’ın 
ga za bı na se bep ol mak ta dır. Bid’at, di nin as lî hü vi ye ti ni de ğiş-
tir di ğin den, ade ta Al lah’ın koy du ğu pren si bi be ğen me mek ve ya 
azım sa mak mâ nâ sı nı da ta şır.

2.3. Kal ben dün ya ya bağ lan ma mak: Dün ya iş le ri ne ge re ğin-
den faz la da lıp önem ve ren kim se, kal bi nin meş gû li ye tin den 
ötü rü, ge ce kal kıp Al lah’ın di va nı na dur ma ni ye ti ne yer ayı ra ma-
ya bi lir; do la yı sıy la  kalp kro no met re si ni, ge ce nin bel li bir sa ati ne 
ayar la ma sı ol duk ça zor dur. Çün kü  tûl-i emel ve dün ya meş ga le si 
bu na en gel dir. Kur tu la bil mek için ise, her  an gel me ih ti ma li olan 
ölü mü ve son ra sı nı dü şün mek ge re kir. Ay rı ca dün ya ya kar şı 
 zühd, hem be de ni hem de kal bi ra hat la tır, de nil miş tir.

2.4.  Havf için de ya şa mak: Al lah’ın bü yük lü ğü ve ver di ği ni met-
ler kar şı sın da yap tı ğı mız iba det le rin ye ter siz li ği bir ger çek tir. Bu 
ara da Al lah’ın ga za bı na ma ruz ka lıp, deh şe ti ta rif edi le mez ce hen-
ne me atıl ma teh li ke si de bu lun mak ta dır. Söz ko nu su en di şe ler 
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kal bi sa rın ca  uy ku ka çar, dö şek, yu mu şak lı ğı na rağ men ba tar, 

do la yı sıy la ge ce iba de ti ne ze min ha zır lan mış olur.

 2.5. Ge ce iba de ti nin fa zi le ti ni öğ ren mek: Ayet, ha dis ve 

sa ha be nin tat bi ka tın da ge ce iba de ti nin na sıl yer al dı ğı, se lef-i 

sa li hî nin bu iba de te ne de re ce önem ver di ği, im kân lar nis be tin-

de, baş ta bi yog ra fik ki tap lar ol mak üze re, mu te ber kay nak la ra 

baş vu ru la rak öğ re ni le bi lir.

2.6. Al lah’ı sev mek:  Ge ce iba de ti ni ko lay laş tı ran hu sus la rın 

he men hep si, Al lah sev gi siy le el de edi le bi lir. Al lah’ı ge re ği ne 

uy gun se ven kim se ne bid’at la ra da lar, ne gü nah ta ıs rar eder, ne 

dün ya ya bağ la nır, ne faz la yer, ne de ha ram la ra te ves sül eder.  

Bu sev gi öy le bir ik sir dir ki, in sa nı ade ta me lek leş ti rir. Çün kü 

Al lah’ı se ve ni Al lah da se ver. Al lah sev di ği ki şi nin gö ren gö zü, 

tu tan eli, yü rü yen aya ğı olur. Ya ni, bir te’vi le gö re, Al lah sev gi si-

ne maz har olan kim se, or gan la rı nı kö tü ye kul la na maz ki, sa yı lan 

gü nah la ra te ves sül ede bil sin.448

Suh re ver dî, Ava rif te, ge ce iba de ti ne ko lay kal ka bil mek için 

aşa ğı da ki nok ta la ra da dik kat edil me si ge rek ti ği ni söy ler.

1. Gü neş ba tar ken ab dest ta ze le yip kıb le ye yö ne le rek, zi kir le 

meş gul bir şe kil de ge ce yi kar şı la mak ve ak şam na ma zı nı o şe kil-

de bek le mek. Bu va kit te ya pı la cak  ev rad ve ez kâ rın en iyi si  tes bih 

ve is tiğ far dır.

2. Ak şam ve yat sı ara sı nı  na maz, Kur’ân ti la ve ti ve zi kir le 

ge çi rip iki vak ti bir leş tir mek. Bu va kit te en ef dal   iba det na fi le 

na maz dır. Çün kü ak şam ile yat sı ara sı nın  na maz kı lı na rak de ğer-

len di ril me si, gün düz in san lar la gö rü şüp ko nuş mak tan, on la rın 

söy le dik le ri ni du yup din le mek ten, kalp te mey da na ge len ke der 

ve üzün tü le rin iz le ri ni te miz ler.

448  Gazalî, İhya, I,316; Aliyyu’l-Karî, Şerhu Ayni’l-  İlim ve Zeyni’l- Hilim, 143-144; Mekkî, 
Kûtu’l- Kulûb, I, 40; Ş.A.Geylanî, Gunye, II, 91-92; Ahmed Ferid, el-Bahru’r- Raik, Fi’z- 
Zühdi Ve’r- Rekaik, 129-130; Ahmed Ferid, Tezkiyetu’n- Nüfûs, 62; Şa’ranî, Levakıhu 
Envari’l- Kudsiyye, 1308. 
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3. Yat sı na ma zın da son ra ko nuş ma mak ve ab dest ta ze le-
mek.449

4. Ge ce yi ih ya ar zu sun da bu lu nan kim se,  uy ku ga le be siy le 
uyu sa bi le, o yi ne ge ce kalk ma ya mu vaf fak olur. Ne fis an cak, ye di-
ri lip do yu rul du ğu ve uy ku ya ra hat ça sa lı ve ril di ği  za man ken di ni 
uy ku ya kap tı rır. Fa kat, sağ lam bir  ni yet ve azim le zor lan dı ğın da 
ken di ni ra hat ça sa lı ve re mez.

5. Alış kan lık la rı de ğiş tir mek de ge ce kalk ma yı ko lay laş tı rır. 
Yas tık, yay gı ve ya tak ko nu sun da alı şı la ge len usû lün de ğiş ti ril-
me si, nef se te sir ko nu sun da son de re ce et ki li dir. Böy le bir âde ti, 
nef se hâ ki mi yet ni ye tiy le ter ke de nin ni ye ti ni Al lah bi lir ve bu 
ko nu da  ko lay lık  ih san ede rek onu mu vaf fak kı lar.

6. Ak şam ye me ği ni faz la ka çı ran kim se onu zi kir, Kur’ân ti la-
ve ti ve is tiğ far la erit me den uyu ma ma lı dır.450

Şeyh  Ab dul ka dir-i Gey la nî ise, ge ce ko lay ca kal ka bil mek için, 
şu ayet ve du ala rın okun ma sı nı tav si ye eder:

Uza nıp uyu ya ca ğı  za man, üç  is tiğ far, Kehf sû re si nin ilk on 
ve son on aye ti, Ame ner re su lü, Ka fi rûn sû re si ve şu  dua okun-
ma lı dır: “Al la hım, be ni sev di ğin bir sa at te uyan dır, Se nin ho şu-
na gi dip kur bi ye ti ne ne den olan ve ga za bın dan uzak laş tı ran 
iş ler de kul lan. Al la hım, sen den di li yo rum, is tek le ri mi  ih san et, 
af fı nı ar zu lu yo rum af fet, sa na  dua edi yo rum, du ala rı mı ka bul 
bu yur!”451

 Mu aze el-Ade viy ye,  ge ce yi ih ya eden ler den di. So ğuk gün ler de 
bi le in ce el bi se gi yer di ki,  uy ku bas tır ma sın. Ge ce olun ca, “Bu 
be nim son ge cem dir!” der iba de te baş lar dı. Uy ku su ge lin ce evin 
için de tur atar ve “Ey ne fis! Uy ku önün de dir. Öl dük ten son ra 
ya piş man lık  ve ya se vinç için de uzun bir sü re uyu ya cak sın” der-
di.452

449 Evli kişi, yatağına abdestli yattığında hanımına dokununca abdesti bozulursa da (Şafiiye 
göre, m.) dokunmanın nefse verdiği zevke kendini kaptırmadıkça ve kalbin yakaza hali yok 
olmadıkça, abdestli yatmanın faydasını zayi etmez.

450  Sühreverdî,  Avarif, 470.
451 Ş.A.Geylanî, Gunye, II, 79.
452 İbnu’l-Cevzî,  Sıfatu’s- Safve, IV, 19.
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B. KALK MA YI ZOR LAŞ TI RAN HU SUS LAR

Kalk ma yı ko lay laş tı ran hu sus lar dan, ya pıl ma sı ge re ken le ri 

ter ket mek, çe ki nil me si ge re ken le ri ise yap mak, ge ce iba de ti ne 

kalk ma yı zor laş tı ra ca ğı, man tı kî bir ku ral dır. Bu nun ya nın da 

Hz. Pey gam ber, uy ku ya da lan ki şi nin şey ta nın mü da ha le le ri ne 

ma ruz kal dı ğı nı ifa de et mek te dir. Ka fa ya (en se kö kü ne)  dü ğüm 

at mak ve ku la ğa bevl et mek (işe mek) gi bi... Bu baş lık al tın da 

söz ko nu su ha dis le ri ve bu ko nu da şa rih le rin izah la rı nı ver mek 

is ti yo ruz.

1. ŞEY TA NIN, KA FA YA (EN SE KÖ KÜ NE) DÜ ĞÜM AT MA SI

 Hz. Ebu Hu rey re’nin ri va yet et ti ği ha dis-i şe rif te Hz. Pey gam-

ber şöy le bu yur mak ta dır: “Si zin bi ri niz ge ce uyu yun ca Şey tan 

onun en se kö kü ne üç  dü ğüm atar. Her  dü ğüm atı şın da, “önün de 

upu zun bir ge ce var dır, ra hat uyu!” der. O kim se uya nıp Al lah’ı 

zik re der se, bir  dü ğüm çö zü lür. Ab dest alır sa bir  dü ğüm da ha 

çö zü lür. Na maz da kı lar sa Şey tan’ın at tı ğı bü tün dü ğüm ler çö zü-

lür. Ar tık o  te hec cüd sa hi bi, kö tü dü ğüm le ri çö zül müş, dinç ve 

ne şe için de sa ba ha çı kar. Fa kat, kal kıp zik ret mez ve ab dest alıp 

 na maz kıl maz sa gön lü kir li, tem bel ve uyu şuk bir şe kil de sa bah-

lar.”453

Şey ta nın at tı ğı dü ğüm le rin ne mâ nâ ya gel di ği ve me ca za mı, 

ha ki ka ta mı ham le di le ce ği nin net ol ma ma sı, bu ko nu da de ği şik 

izah lar ya pıl ma sı na ne den ol muş tur. Alim le rin bu ko nu da ki 

gö rüş le ri, özet le şöy le dir:

Ba zı la rı bu nun, in sa nı  bü yü le me an la mın da, ger çe ğe ham-

le dil me si ge rek ti ği ni söy le ye rek, “si hir ya pan kim se si hir le di ği 

kim se yi, na sıl ye rin den kal ka maz du ru ma ge ti rir se, şey ta nın 

ka fa sı na  dü ğüm at tı ğı kim se de uya nıp na ma za kal ka maz ha le 

ge lir,” de miş ler dir. 

453 Buharî, Teheccüd, 16, Bedu’l- Halk, 11, 12; Müslim, Müsafirîn, 207; Ebu Davut, Tatavvu, 18; 
 İbn Mace, İkame, 174; Muvatta, Sefer, 995; Müsned, II, 242, 253.
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Şey tan uyu ma ya baş la yan kim se nin kal bi ne  dü ğüm ata rak 
kalk ma ni ye ti ni bo zar, ves ve se ve rir ve “Uyu! Da ha önün de upu-
zun bir ge ce var!” tel ki nin de bu lu nur. Böy le ce, kalk mak is te yen 
kim se, da ha va kit var dü şün ce si ne ka pı la rak, sa at ler ce uy ku da 
ka lır,  te hec cüd vak ti nin çık ma sı na ve hiz bi ni ka çır ma sı na ne den 
olur. Ama şey ta nın ken di si ne ves ve se yo luy la tel kin de bu lun-
du ğu an da uya nık ol du ğu için, he men Al lah’ı zik ret se, ge ce nin 
bü yük bir kıs mı nın geç ti ği ni his se der. Eğer bi raz gay ret gös te re-
rek kal kıp ab dest al sa  te hec cüd için ide al bir va kit te ol du ğu nu 
da ha iyi an la ya cak tır. Na ma za du run ca, dü ğüm le rin üçü de çö zül-
müş ola ca ğın dan, şey tan on dan ümi di ni ke se cek ve ar tık ra hat 
bir şe kil de iba de ti ne de vam ede bi le cek tir.”454

 İb nu’l-Esir (606/1209), bu söz den kas tın, “uyu ya nın uy ku su nu 
ağır laş tır mak, önü ne sed çe ki yor gi bi kalk ma sı na en gel ol mak-
tır,” der ken  İbn Me lek, “bu bir  tem bel lik dü ğü mü dür. Şey tan onu 
ga fil le rin üze ri ne atar” der.  Bey za vî (685/1286)’nin iza hı ise şöy le: 
“Şey tan’ın dü ğü mü, uy ku yu süs le me si, tat lı gös ter me si ve o kim-
se de uy ku ya kar şı de rin bir is tek uyan dır ma sın dan is ti are dir. 
Dü ğüm le rin üç ol ma sı da, Al lah’ın zik ri ne, ab des te ve na ma za 
kar şı bi rer ta ne ol ma sın dan ve Şey tan’ın bu üç iba de te kar şı üç 
sal dı rı ve iğ fal ile alı koy ma sın dan do la yı dır.”455

İbn Ab dil berr (463/1071), “Şey tan’ın at tı ğı dü ğüm le rin ger çek 
du ru mu nu ve key fi ye ti ni kav ra mak müm kün de ğil dir” de dik ten 
son ra söz le ri ni, “Zan nım ca, şey ta nın ge ce iba de ti ne ve iyi li ğe 
en gel ol ma sın dan ki na ye dir” şek lin de bi ti rir.

 Şah Ve liy yul lah (1703-1762) ise şu açık la ma yı ya par: “Şey tan’ın 
 dü ğüm at ma sı, uy ku yu tat lı laş tır ma sı, he nüz uzun bir va kit ol du-
ğu ves ve se si ni ver me si şek lin de olur. Şey ta nın bu ves ve se si ne kar-
şı ko yup Al lah’a  te vec cüh ede bil mek için çok güç lü ted bir ler al mak 
ge re kir. Bun dan do la yı, uyan dı ğın da, da ha he nüz göz le ri ni ova lar-
ken, he men Al lah’ı zik ret me si, son ra  mis vak kul la nıp ab dest al ma-
sı ve ar ka sın dan ha fif iki re kât  na maz kıl ma sı sün net kı lın mış tır. 

454 İrakî, Terhu’t- Tesrib, III, 83.
455  Aynî, Umde, VII, 193; Saharenfûrî, Bezlu’l- Mechûd, VII, 63.
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Ya ni en kı sa za man da şey ta nın dü ğüm le rin den kur tul mak ge re-
kir. Böy le ce üç  dü ğüm çö zül dük ten son ra, ra hat bir şe kil de, uzun 
sü re  ev rad ve ez kâr la uğ ra şa bi lir. Ben bu üç  dü ğüm me se le si ni ve 
et ki si ni, ken di ha ya tım da gör düm ve şu ha di si ha tır la dım: “Dün-
ya da ni ce gi yi nik in san var ki, ahi ret te çıp lak tır lar.” Ya ni fa zi let le 

gi yi nip süs len me yen ne fis, çıp lak lık la ce za lan dı rı la cak tır.”456

Ba zı alim ler de üç dü ğü mün, uy ku yu ağır laş tı ran, çok ye me 
çok iç me ve çok uyu ma ya işa ret ol du ğu nu söy le miş ler dir. Çün kü 

 uy ku uy ku yu ça ğı rır.457

 Ebu’l-Ab bas el- Kur tû bî (611/1214), dü ğüm le rin üç ta ne ol ma-
sı nı şöy le izah eder: “İn san  se her vak ti ne ya kın üç de fa uya nır. 
Üç de fa uyan dı ğı hal de kalk maz sa, ar tık sa ba ha ka dar uyan ma sı 

müm kün ol maz.”458

Mü’min, ge ce uya nıp  kalp ve ya dil le Al lah’ı zik re din ce  gaf let 
dü ğü mü çö zü lür. Diş le ri ni mis vak la (fır ça da ola bi lir) te miz le-
yip ab dest alın ca  ne ca set dü ğü mü çö zü lür. Ar ka sın dan  na maz 

kı lın ca da  tem bel lik ve  uyu şuk luk dü ğü mü de çö zül müş olur.459 
Böy le ce, Al lah’ın em ri ni ye ri ne ge tir di ği, o  za man di li mi ni in san 
fıt ra tı na en uy gun şe kil de de ğer len dir di ği için, dinç, se vinç li, 
zin de bir şe kil de sa bah lar. Al lah hem vü cu du na sıh hat ve rir, 
hem iş le rin de  ko lay lık sağ la ya rak be re ket len di rir. Ak si tak dir de 
sı kın tı lı, uyu şuk, yor gun ve suç iş le miş duy gu suy la uya nır. Hem 
vü cu du sağ lık sız olur, hem de iş ve dü şün ce le rin den ran dı man 
ala maz. Çün kü şey ta nın dü ğüm le riy le eli, ko lu, kal bi bağ lı bu lun-

mak ta dır.460

Kim bi lir, bel ki de sol gun, bit kin, stres li, bu na lım lı ve bir çok 
iş te ba şa rı sız bir top lum ol ma mı zın se bep le rin den bi ri de, fıt ra ta 
uy gun olan âdet le ri mi zi terk et me miz ve  gayr-i fıt rî bir ya şam 
bi çi mi ni seç miş ol ma mız dır.

456 Dehlevî, Hüccetullah el- Baliğa, II, 40.
457  Aynî, Umde, VII, 193.
458 Irakî, Terhu’t- Tesrîb, III, 83.
459 Saharenfûrî, Bezlu’l- Mechûd, VII, 63.
460  Aynî, Umde, VII, 194; Saharenfûrî, Bezlu’l- Mechûd, VII, 63.
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2. ŞEY TA NIN KU LA ĞA BEVL ET ME Sİ 

Bir gün Hz. Pey gam ber’in ya nın da bir adam dan söz edil di ve 
“Bu adam ge ce bo yun ca sa ba ha ka dar uyur, na ma za kalk maz” 
de nil di. Hz. Pey gam ber, “Öy le ise, şey tan onun ku la ğı na işe miş-
tir” ve ya “O, ku la ğı na şey ta nın işe di ği bir adam dır” de di.461

Efen di miz’in bu söz le riy le ne yi kas det ti ği alim ler ta ra fın dan 
tar tı şıl mış, ki mi ha ki ka te ki mi de me ca za ki mi si de is ti are ye 
ham let miş tir. Ay nî bu  gö rüş le ri şöy le özet ler: “ Kur tû bî, bu sö zün 
ger çek ol ma sı na bir en gel yok tur; şey ta nın yi yip iç ti ği sa bit ol du-
ğu na gö re, bevl et me si ne ne en gel ola bi lir?” der.  Hat ta bî (388/998) 
ise, bu cüm le nin bir tem sil ol du ğu nu be lir te rek, “uyu yan kim se-
nin ağır ve de rin bir uy ku ya dal ma sı, na maz dan  ga fil ol ma sı, 
ku la ğı na bevl edil di ği için işit mez ha le ge len ve duy ma his si arı-
za la nan kim se nin ha li ne ben ze til miş tir” de mek te dir. 

 Ta ha vî (321/933) ise “bu söz, şey ta nın o kim se ye ta hak kü mün-
den ve o kim se nin şey ta na tam bo yun eğ me sin den is ti are dir” 
der.  İbn Ku tey be (276/889) de, “bevl den mak sad, if sad et mek tir. 
Arap lar, bevl ke li me si ni if sad et mek ten ki na ye ola rak kul la nır-
lar ve fa lan şe yi ba tır dı, mâ nâ sı na “fa lan şe yin içi ne bevl et ti” 
der ler,” şek lin de gö rü şü nü be yan eder.462  Tur beş tî, ise, “Bu 
du rum, şey ta nın, na ma zı ter ke den kim se yi kü çük gö rüp, onun la 
alay et me sin den ki na ye dir. Bir kim se nin, adî gör dü ğü, alay et ti-
ği bir şey üze ri ne işe me si âdet tir. O adî şey, he lâ ka bul edi li yor 
de mek tir,” şek lin de açık la ma da bu lun muş tur.

 et-Tiy bî bu sö zün, “Şey tan bu ga fi lin ku la ğı nı bâ tıl şey ler le 
dol dur muş ve ku la ğın da hak sö zü işit me ye en gel bir sa ğır lık 
mey da na ge tir miş tir” mâ nâ sı na ge le bi le ce ği ni be lirt miş, ha dis-
te,  uy ku ma hal li göz ol du ğu hal de onun ye ri ne özel lik le ku la ğın 
anıl ma sı nın, ku la ğın uy ku dan uyan dı rıl ma da rol oy na yan or gan 
ol ma sı ne de niy le ol du ğu nu, ifa de et miş tir.463

461 Buharî, Teheccüd, 13, Bed’u’l- Halk, 11; Müslim, Müsafirîn, 205; Neseî, Kıyamu’l- Leyl, 1, 5; 
 İbn Mace, İmamet, 174; Müsned, I,275, II, 260.

462 Türkçemizde de bu mânâda “içine etti!” deyimi kullanılmaktadır.
463  Aynî, Umde, VII, 196.
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An la şı lan odur ki, şey tan, key fi ye ti ne olur sa ol sun, en se kö kü-
ne  dü ğüm ata rak ve ya ku la ğa bevl ede rek, ge ce iba de ti gi bi fa zi let-
li bir işe en gel ol mak is te mek te dir. Mü’min de, baş ta bu iba de te 
kalk ma  ni yet ve az miy le, ar ka sın dan da kalk ma yı ko lay laş tı ran 
di ğer hu sus la ra sa rıl mak ve on la rı tat bik et mek le, ne fis ve şey-
tan la, baş tan be ri var olan mü ca de le si ni sür dür me li dir. Böy le 
bir  ni yet, azim ve te şeb büs ten son ra Al lah’ın yar dım et me si ve 
ge ce iba de ti ne kalk ma yı ko lay laş tır ma sı “ba na bir ka rış yak la şa-
na ben bir zi ra’  yak la şı rım. Ba na yü rü ye rek ge le ne ben ko şa rak 
gi de rim,”464 ha di sin den an la şı la bi lir ka na atin de yiz.

464 Buharî, Tevhid, 50, Tevbe, 1; Müslim,  Zikir, 2, 3, 20;  Tirmizî, Daavat, 131;  İbn Mace, Edep, 
58; Müsned, II, 251, 216, 412.
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NE Tİ CE

Ta rih bo yun ca bü tün  yü ce ruh lar için ge ce ler, en bü yük oluş 
ve eriş le rin za ma nı ol muş lar dır. Baş ta di nî me tin ler ol mak üze-
re, dün ya ede bi ya tı nın he men bü tün şa he ser le ri, doğ ru dan ve ya 
do lay lı, ge ce nin yü ce ruh la ra sağ la dı ğı ra hat lık, ener ji ve sun du-
ğu eri şil mez il ham dan söz eder ler.

 Kur’an-ı Ke rim, ge ce ke li me si ni 114 de fa kul la na rak, ona ne 
öl çü de de ğer ver di ği ni ve in sa nın ha ya tın da ne de re ce önem li 
ol du ğu nu gös ter miş tir.

Hz. Pey gam ber de, Rabb’imi zin se her ler de dün ya se ma sı na 
nü zû lü nü ve du alar için ica bet sa ati ni ta şı dı ğı nı ha ber ver mek le 
kal ma mış, sa bah la ra ka dar  ge ce yi ih ya ede rek, ge ce iba de ti nin 
pra ti ği ni ha yat-ı se niy ye le riy le gös ter miş tir.

O’nun la bir lik te, İs lâm’ın te mel har cın da ter, mal ve kan la rı 
bu lu nan sa ha be de, O’nun yap tık la rı nı ay nen yap ma yı ha yat 
pren si bi edin dik le rin den, ge ce iba de ti ne zir ve se vi ye de de ğer 
ver miş ler dir.

Bu ge le nek asır lar ca sür müş, bir çok  abid,  za hid, alim vb.  yü ce 
ruh lar, ge ce le ri ge re ği ne uy gun de ğer len dir miş ler dir. Bu ko nu da 
da ha son ra zir ve yi, şüp he siz,  kalp ve vic dan la rı  ha ki kat esin ti le ri-
ne du yar lı ha le ge len,  ta sav vuf eh li ya ka la mış lar dır. Ta ba kat ve 
men kı be ki tap la rı, on la rın, ge ce le rin bağ rın dan yük se len inil ti, 
 ta zar ru ve göz yaş la rı nın ta ri hî bel ge le ri dir.

Çün kü, ge ce nin özel lik le son ya rı sın da, et ra fı sa ran  sü kû net, 
 Feyz-i Ak des’ten ge len İla hî esin ti ler, alı cı du ru mun da ki  Rab ba nî 
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la ti fe le rin zir ve se vi ye de açık olu şu, duy gu la rın  ma si va ile il gi le-
ri nin en aza in me si, kal bin  gös te riş vb. has ta lık lar dan, o an da, 
ka ran ti na ya alın ma sı..  ma ri fet yol cu la rı na ka çı rıl ma ma sı ge re-
ken fır sat lar sun mak ta dır.

Ko nuy la il gi li ayet, ha dis ve se lef-i sa li hi nin pra ti ği, ge ce le-
rin, özel lik le son üç te bi ri nin, her in san ta ra fın dan te yak kuz ve 
iba det le ge çi ril me si ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Bu  za man di li-
min de ki  gaf let ki şi ye, hem dün ya da hem de uk ba da çok şey ler 
kay bet ti re cek tir.

Ça lış ma mız da bu önem li ko nu ya bir kat kı mız ol muş sa, ken di-
mi zi bah ti yar sa ya rız.
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 Ak kad, Ab bas Mah mud, et-Tef kir Fa ri da tun İs lâ miy ye tun, 
Ka hi re, 1965. 

Ale vî,  Mu ham med el-Hü sey nî, Şe re fu Üm me ti’l-Mu ham me-
diy ye,  Mek ke, 1990

Aliy yu’l-Ka ri’, Nu red din Mol la el-He re vî, Şer hu Ay ni’l- İlim ve 
Zey ni’l-Hi lim, Bey rut, trs.

Alû sî,  Ebu’l-Fadl Şi ha bud din,  Ru hu’l-Ma anî fi Tef si ri’l-
Kur’âni’l-Azim ve’s-Se bi’l-Me sa nî, Bey rut, trs.

Ar va sî, Ab dul ha kim, Ra bı ta-i Şe ri fe, İst. 1994.

Ar va sî, Sey yid Sib ğa tul lah, el-Mi neh, İst, trs.

Asım Efen di, Ebu’l-Ke mal Ah med, Ka mus Ter ce me si, İst. 
1305.

Ata ul lah İs ken de rî, Hi kem-i Ata iy ye, İst.1990. ( haz.M.Ka ra)

Atay, Hü se yin, Kur’ân’a Gö re Araş tır ma lar I, Ank. 1993.
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Ay nî,  Bed rud din, Um de tu’l-Ka ri Şer hu Sa hi hi’l-Bu ha rî, İst. 
1348.

Ba ğa vî, Ebu  Mu ham med el-Hü seyn, Me ali mu’t-Ten zil, Bey-
rut, 1992.

Bak lî, Ruz ba han, Ma ka ma tu’l-Ev li ya, İst.1974. (nşr.N. Ho ca)

Bey ha kî,  Ebu Be kir Ah med el-Hü seyn, Me na ki bu’ş-Şa fi’î, 
Ka hi re, 1971.

— Şu’abu’l-İman,  Bey rut, 1990. 

Bu ha rî, Ebu Ab dil lah  Mu ham med b. İs ma il, el-Ca miu’s-
Sa hih, İst. 1351. I-IV

Bur se vî, İ. Hak kı, Ru hu’l-Be yan, İst. 1389.

Ce ze rî, Ebu’l-Hayr  Mu ham med, en-Neşr fi Kı ra ati’l-Aşr, 
Mı sır, trs. 

Ci lî, Ab dul ke rim b.İb ra him, el-İn sa nu’l-Ka mil fi Ma’ri fe ti’l-
Eva il ve’l-Eva hir, Mı sır,1956. 

Cür ca nî, eş-Şe rif Ali b.  Mu ham med, Ki ta bu’t-Ta’ri fat, Bey rut, 
1983.

Cü vey nî, Ebu  Mu ham med Ab dil lah, Ri sa le fi İs ba ti’l-İs ti va 
ve’l-Fav kiy ye, Bey rut, 1970. (Ri sa le-i mü ni riy ye için de)

Ça kan, İs ma il L. “Ame lü’l-Yevm ve’l-Leyl” md. DİA. 

ed-Dakr, Ab dül ğa ni,  Ah med b. Han bel, Şam, 1993.

Da ri mî, Ebu  Mu ham med Ab dul lah, es-Sü nen, Bey rut trs.

Deh le vî,  Şah Ve liy yul lah, Hüc ce tul lah el-Ba li ğa, Ka hi re trs.    

 Ebu Da vud es-Si cis ta nî, es-Sü nen, yer ve tr be lir til me miş.

Ebu Ğud de, Ab dul fet tah, İs lâm Alim le ri nin Gö züy le Za ma-
nın Kıy me ti, İz mir, 1995 (trc.E.Yıl dı rım)

Ebu Hu zam, En ver Fu at, Mu’ce mu Mus ta la ha ti’s- Su fiy ye, 
Lüb nan, 1993.

Ebu Su ud,  Mu ham med el-İma dî, İr şa du’l-Ak li’s-Se lim ila 
Me za ya’l- Kur’âni’l-Ke rim, Bey rut, trs.

 El ma lı lı M. Ham di Ya zır, Hak Di ni Kur’ân Di li, İst. trs. 
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Eş’arî, Ebu’l-Ha san Ali b.İs ma il, Ma ka la tu’l-İs lâ miy yîn, İst. 
1930. (nş.H. Rit rer) 

Ga za lî, Ebu Ha mid,  İh yau Ulû mi’d-Din, Ka hi re, 1969, I-V

— Mu ka şe fe tu’l-Ku lûp, Bey rut, 1982.

— Ey yu he’l-Ve led, Ka hi re, 1985. 

Gey la nî, Şeyh Ab dül ka dir, el-Ğün ye li Ta li bi Te ri ki’l-Hakk, 
yer ve trh be lir til me miş, I-II 

Gü len, M.Fet hul lah, Kal bin Züm rüt Te pe le ri, İz mir 1994.

— Fa sıl dan Fa sı la, İz mir, 1995.

— Za ma nın Al tın Di li mi, İz mir, 1996.

Gün düz, İr fan,  Gü müş ha ne vî Ah med Zi ya ud din, İst, 1984.  

Ha fi nî, Ab dül mün’im, Mu’ce mu Mus ta la ha ti’s-Su fiy ye, Bey-
rut, 1987.

Ha le bî, İb ra him b.  Mu ham med, Mül te ka’l-Eb hûr, Bey rut, 
1989. (thk.V.S. Kah ve ci)

Ha ri ri za de, M.Ke ma led din, Tib ya nı Ve sa ili’l-Ha ka ik, Fa tih, 
ktp. 430-432. 

el-Ha tib,  Mu ham med Ac cac, Ebu Hu rey re Ra vi ye tu’l-İs lâm, 
Ka hi re 1982.

Hav va, Sa id, Ter bi ye tu ne’r-Ru hiy ye, Bey rut, 1979. (trc.İ.Sar-
mış, S.Şim şek)

Ha zın, Ali b.  Mu ham med, Lü ba bu’t-Te’vil fi Ma ani’t-Ten zil, 
Mı sır, 1955.

Hey se mî, Nu red din Ali b.Ebi bekr, Mec meu’z-Ze va id ve Men-
bau’l-Fe va id, Bey rut, 1967. I-X

Hin dî, Ala ud din Aliy yü’l-Müt ta kî, Ken zu’l-Um mal, Hay da ra-
bad, 1945.

Huc vi rî, Ali  Os man b. Cul la bî, Keş fu’l-Mah cûb, İst.1982. (trc. 
S.Ulu dağ)

İbn  Ara bî, Muh yid din, Fü tu ha tu’l-Me kiy ye, Ka hi re, 1293, 
I-IV.
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İbn  Ara bî,  Ebu Be kir  Mu ham med, Ah ka mu’l-Kur’ân, Bey rut, 
1987.    

İbn Ebi Ha tim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, Hay da ra bad, 1952.

İb nu’l-Cev zî, Ce ma led din Ebu’l-Fa rac, Sı fa tu’s-Saf ve, Ka hi re, 
1962. I-IV.

– Za du’l-Me ad fi Hed yi Hay ri’l-İbad, Mı sır trs. I-IV.

– Tel bi su İb lis, Dı meşk, 1396.

 İb nu’l-Esir, A.M.el-Ce ze rî, en-Ni ha ye fi Ga ri bi’l-Ha dis, Ka hi-
re, 1963.

İbn Hal li kan, Ah med b.  Mu ham med, Ve fa ya tu’l-A’yan ve 
En bau Eb nai’z-Ze man, Mı sır, 1948.

İbn Han bel, Ah med, el-Müs ne di, Bey rut, 1313.

— ez-Zühd, Bey rut, 1983.

İbn Har rat, Ab dul hakk b. Ab dir rah man el-İş bi lî, es-Sa lat 
ve’t-Te hec cüd, Ka hi re, 1992.

İbn Ke sir, Ebu’l-Fi dâ, el-Bi da ye ve’n-Ni ha ye, Ka hi re, 1964.

— Tef si ru Kur’âni’l-Azim, Bey rut, 1388. I-IV.

İbn Ma ce, Ebu Ab dil lah  Mu ham med , es-Sü nen, Ka hi re, trs.

İbn Man zur, Li sa nu’l-Arap, Bey rut, 1374.

İbn Mü ba rek, Ab dul lah el-Mer ve zî, ez-Zühd ve’r-Re ka ik, Bey-
rut trs.

İbn Re cep el-Han be lî, Ca miu’l-Ulum ve’l-Hi kem, Şam, 1992.

İbn Sa’d,  Mu ham med, Bey rut, 1960.

 İb ra him Hak kı, Ma’ri fet na me, İst. trs. (Os man lı ca as lı)

İra kî, Zey nud din Ebu’l-Fadl, Ter hu’t-Tes rib ve Şer hu’t-Tak-
rib, Lüb nan, trs.

İs fa ha nî, Ebu Nu aym, Hil ye tu’l- Ev li ya, Bey rut, 1967.

Ka ra, Mus ta fa, “Ev rad” md. DİA

 Kas ta la nî, Ah med b.  Mu ham med, İr şa du’s-Sa rî li Şer hi Sa hi-
hi’l- Bu ha rî, Bu lak, 1304.
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Ka şa nî, Is tı la ha tu’s-Sû fiy ye, Ka hi re, 1981.

Ke lâ bâ zî,  Ebu Be kir, et-Ta ar ruf li Mez he bi Ehl-i Ta sav vuf, 
İst. 1992. (trc.S.Ulu dağ)

Kev se rî,  Mu ham med Za hid, Al tun Sil si le, İz mir, 1983. (trc.
V.Şa hi nalp-Z.Kal fa gil)

el-Kur tu bî, Ebu Ab dil lah  Mu ham med B.Ah med, el-Ca mi’ li 
Ah ka mi’l-Kur’ân, Bey rut, trs.

Ku şey rî , Ebu’l-Ka sım Ab dül ke rim, er-Ri sa le tu’l-Ku şey riy ye, 
İst. 1991. (trc.S. Ulu dağ)

Ku tub, Sey yid, Fi Zi la li’l-Kur’ân, Bey rut, 1988. I-VI.

Lek ne vî,  Mu ham med Ab dul hayy, İka me tu’l-Huc ce ala En ne’l-
İk sa re fi’t-Ta ab bu di Ley se bi Bid’a, Ka hi re, 1410.

Ling, Mar tin, XX. Yız yıl da Bir Ve li, İst. 1988 (trc. U. Uyan-
B.Şa hin)

Mah mud, Ab dul ha lim, el-Mun ki zu Mi ne’d-Da lâl ve Şer hu hu, 
Mı sır, 1985

Mak di si, Zey nud din el-Mer’i, Eka vi lü’s-Si kat, Bey rut, 1985. 

 Ma lik b. Enes, el-Mu vat ta, Bey rut, trs. I-II.

Ma ver dî, Ebu’l-Ha san, el-Ah ka mu’s-Sul ta niy ye, İst. 1976. 
(trc. Ali Şa fak)

— Ede bu’d-Dün ya ve’d-Din, İst.1985.

Mek kî, Ebu Ta lip,  Kû tu’l-Ku lûb, Mı sır, 1961.

Mer ği na nî, Bur ha ned din Ali, el-Hi da ye, Ka hi re, 1965 I-IV.

Mev la na, Ce la led din er-Ru mî,  Ru ba iler, İst. 1996. 

Mi ras, Ka mil, Tec rid-i Sa rih Ter ce me si, Ank. 1983. I-XII

 Mu ham med Ta rık  Mu ham med Sa lih,  Ame lu’l-Müs lim fi’l-
Yevm ve’l-Leyl, Bey rut, 1408.

Mu ha si bî,  el-Ha ris, Ri sa le tu’l-Müs ter şi din, Ha lep, 1964.

— er-Ri aye li Hu ku kul lah, Ka hi re, 1970.

— A’ma lu’l-Ku lûb ve’l-Ce va rih, Ka hi re, 1969.
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Muh sin, Ab dul ha mid, el-Alû sî  Mü fes si ren, Bağ dad, 1970.

Mü na vî, Ab dur ra uf, Fey zu’l-Ka dir Şer hu’l-Ca mii’s-Sa ğir, Bey-
rut, 1972.

— el-Ke va ki bu’d-Dür riy ye, Ka hi re, 1938.

Mün zi rî, Ab dü la zim, et- Ter ğib ve’t-Ter hib, Mı sır 1954. 

Müs lim, İb nu’l-Hac cac el-Ku şey rî , Sa hih-i Müs lim, Ka hi re, 
1955. I-V.

 Nah ci va nî, Ni me tul lah b.  Mu ham med, el-Fe va ti hu’l-İla hiy ye, 
İst. 1325. I-II. 

Ne seî, Ebu Ab dir rah man, Sü ne nü’-Ne seî, Ka hi re,1964.

 Ne ve vî, Muh yid din Ebu Ze ker ya, Şer hu Sa hi hi Müs lim, Mı sır, 
trs.

— et-Tib yan fi Ada bi Ha me le ti’l-Kur’ân, Bey rut, 1986. 

— Büs ta nu’l-Ari fîn, Bey rut, 1994.

Ni sa bu rî, el-Ha kim, Müs ted rek, Ha lep, trs. 

Nur sî, Sa id, Lem’alar, İst.1986.

— Söz ler, İst. 1991.

— Ta rih çe-i Ha yat, İst. 1991.

— Kas ta mo nu La hi ka sı, İst. 1974.

Ni za mud din el-Kum mi en-Ni sa bû rî, Ğa ra ibu’l-Kur’ân ve 
Re ğa ibu’l-Fur kan, yer ve trh. be lir til me miş, I-XXX.

 Os man Bed rud din Er zu ru mî, Gül zar-ı Sa mi nî (soh bet ler), 
İst. 1995. I-II. 

Öz türk, Y. Nu ri, Kur’ân ve Sün ne te Gö re Ta sav vuf, İst.1989.

— Ta rih Bo yun ca Ta sav vu fî Dü şün ce, İst. 1974.

— Din ve Fıt rat, İst. 1990.

— Ku şa da lı İb ra him Hal ve ti, İst. 1982.

— Kur’ân’ın Te mel Kav ram la rı, İst 1991.

 Rab ba nî, İmam Ah med Fa ru kî, Mek tu bat, İst. 1976. I-II. (trc 
A. Ak çi çek)
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Ra ğıp el-İs fa ha nî, el-Müf re dat fi Ga ri bi’l-Kur’ân, İst. 1986.

Ra zî,  Fah rud din, Me fa tî hu’l-Ğayb, Bey rut trs. I-XXXII.

Ri fa’î, İz zud din Ah med es-Sey yid, el-Ma ari fu’l- Mu ham me-
diy ye fi’l-Ve za ifi’l-Ah me diy ye, İst. 1305.

Sa bu nî,  Mu ham med Ali, Saf ve tu’t-Te fa sir, Bey rut, 1981. I-II.   

Sa ha ren fu rî, Ha lil Ah med, Bez lu’l-Mec hûd fi Hal li Ebi Da vud, 
Bey rut trs.

 Ser rac, Ebu Nasr,  Lu ma’, Le iden, 1914.

So fi Hu ri, Ra bi atu’l-Ade viy ye, İst. 1970.  

 Su yu tî, Ce la led din, ed-Dür rü’l Men sûr fi’t-Tef si ri bi’l-Me’sûr, 
Mı sır, 1314.

— Ve za iful-Yevm ve’l-Leyl, Bey rut, 1987.

— el-Em ru bi’l-İt ti ba’ ve’n-Neh yu ani’l-İb ti da’, Ka hi re, trs.

Sü le mî, Ebu Ab dir rah man, Ta ba ka tu’s-Sû fiy ye, Ka hi re, 1986.

Süh re ver di, Ebu Hafs Şi ha bud din  Ömer, Ava ri fu’l-Ma arif, 
İst 1989. (trc. H. K. Yıl maz-İ. Gün düz)

Şa’ra nî, Ab dul va hab, Le va ki hu’l-En var fi Ta ba ka tı’l-Ah yar, 
Mı sır, 1938. I-II.

— Ten bi hu’l-Müğ ter rîn, Ka hi re, 1328.

— el-En va ru’l-Kud siy ye, Bey rut, 1992.

— Le va ki hu En va ri’l-Kud siy ye fi Be ya nı Uhû di’l-Mu ham me-
diy ye, Ka hi re, 1308. 

Şar ka vî, Ha san, Mü’ce mu El fa zi’s-Sû fiy ye, Ka hi re, 1987.

 Şa tı bî, Ebu İs hak, el-Mu va fa kat fi Usû li’ş-Şe ri’a, Bey rut, trs.

 Şems-i Teb ri zî, Ma ka lat, İst. 1974. (trc.M.N.Gen ços man) 

Ta be rî, Ebu Ca’fer M. b. Ce rir, Ca miu’l-Be yan fi Tef si ri’l-
Kur’ân, Bey rut, 1988.

— er-Ri ya du’n-Ne di re fi Me na ki bi’l-Aşe re, Bey rut, trs.

Taş köp rü za de, Mif ta hu’s-Sa ade, Bey rut, 1985
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Te ha ne vî,  Mu ham med Ali, Keş şa fu Is tı la ha tı’l-Fü nûn, İst. 
1984.

Tir mi zî, Ebu İsa  Mu ham med, es-Sü nen,  Mı sır, 1356. I-V.

—  Ev sa fu’n-Ne bi, Bey rut, 1985.

Top rak, Meh met, “ Cev şen” md. DİA

Ulu dağ,  Sü ley man, Ta sav vuf Te rim le ri Söz lü ğü, İst. 1991. 

Va hi dî, Ebu’l-Ha san, Es ba bu’n-Nü zûl, Bey rut, 1978.

Ye ken, Fet hi, Ka va ri bu’n-Ne cat fi Ha ya ti’d-Du’at, Bey rut, 
1977.

Yıl maz, H.Ka mil, Aziz Mah mud Hü daî ve Cel ve tiy ye Ta ri ka-
tı, İst. 1982.

— Ana hat la rıy la Ta sav vuf ve Ta ri kat lar, İst. 1994

Za meh şe rî, Câ rul lah, el-Keş şaf  an Ha ki ka ti’t-Te’vil, Bey rut, 
trs.

 Ze he bî, Ebu Ab dil lah  Mu ham med, Me na ki bu İmam Ebi Ha ni-
fe, Bey rut, 1407.

– Tez ki re tu’l-Huf faz, Hay da ra bad, 1376. I-IV. 

– Mi za nu’l-İ’ti dal fi Nak di’r-Ri cal, Mı sır, 1325.

Ze val siz, Ha lid, “ Ak kad” md. DİA

Zi rik li, Hay rud din, Si ye ru A’la mu’n- Nü be la, Bey rut, 1970. 
I-XI II.

Zu hay li,  Mu ham med, el-İmam el-Cü vey nî, Şam, 1992.
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161

A

Abbas (Hz.) 50

Abduğanî en-Nablusî  71

Abdulfettah Ebu Gudde  17, 56

Abdulkadir-i Geylanî  71, 145

Abdullah b. Abbas  50, 130

Abdullah b. Amr b. Âs 116, 134

Abdullah b. Mesud  23

Abdullah b. Ömer  54, 77

Abdullah b. Selam  23

Abdulvahid b. Zeyd  107

Abdurrahman b. Mehdi  59

Abdüssamed b. Süleyman  73

abid  98, 107, 151

Âdem (Hz.)  22, 104

ağır söz  33

ağlama  70, 107, 108, 109

ağlayıp inlemek  30

ahiret azığı  43

Ahmed b. Ebu’l-Hıvarî  107

Ahmed b. Hanbel  63, 73, 123, 
131, 153, 154

Ahmed el-Bedevî  71

Ahmed er-Rifaî  64, 71

Ahmed  Ziyauddin  Gümüş  ha-
ne vî  71

Ahnef  103

Aişe  25, 50, 54, 76, 78, 81, 82, 
87, 90, 102, 105, 114, 115, 
116, 120, 123, 124, 130

akıl  100, 125

Akkad  114, 153, 160

akl-ı selim  48, 96, 106, 113

aklî ilimler  39

Akşemseddin  65

Ali (Hz.)  72, 112, 130

Ali b. Abdillah b. Abbas  96

Ali b. Bekkar  56

Allah evleri  75

Allah hakları  22

Allah’la diyalog  42

Alûsî  21, 22, 23, 31, 32, 84, 87, 
99, 103, 153, 158

amel sandığı  24
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amel  20, 21, 24, 34, 38, 75, 76, 
83, 113, 121, 124, 134

Amel-i Salih  20, 21

Amelu’l-Müslim  88, 157

Amelu’l-Yevm ve’l-Leyl  22

Amr b. Abdillah  59

Amr b. Abse  115, 116

Amr b. Âs  116, 134

an  11, 33, 34, 40, 42, 55, 68, 
85, 101, 115, 143, 151, 160

arif  70, 108, 114

aristokrat sınıf  33

Ashab-ı suffa  104

Asr-ı Saadet  37, 72

aşağılık ruhlar  15

aşk  26, 30

Ata  45, 47, 105

Ata b. Ebi Rabah  47

Ataullah el-İskenderî  71

Atebetu’l-Gulam  61

Avarif  30, 36, 40, 41, 97, 127, 
145

ayin  108

Aynî  15, 16, 25, 26, 38, 87, 91, 
102, 116, 121, 122, 130, 134, 
147, 148, 149, 154

az konuşma  133

az uyuma  9, 133

az yeme  9, 133

azaların ameli  21

aza met-i İla hiy ye  52

Aziz Nesefî  71

Azrail  18

B

Bahauddin Nakşibend  71

Basra Zühd Mektebi  107

bedenî ve ruhî terbiye  34

Bedir  35

Bediüzzaman Said Nursî  44, 
74

bekka  107

bekkaûn  107

berzah  38, 44

Beyazıd-ı Bistamî  39

beyt-i Huda  14

Beyzavî  147

Bezlu’l-Mechud  81, 83

bid’at  143

Bilâl-i Habeşî  55

bilginin ruhu  109

Bişr b. Sa’d  132

Bukau Resülillah  105

büyüleme  146

C

Ca’fer es-Sadık  72

Cabir b. Abdillah  137
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can-ı beka  14

Cebrail (Hz.)  18, 37, 38, 46, 
72

Cehennem  8, 37, 59, 101, 109

celal sıfatı  15

celâl ve heybet hali  81

cem’  81

cem’u’l-cem’  81

cemalullah  110

Cennet  11, 12, 69, 100, 101

Cennet koridorları  11

Cennet mertebeleri  76

Cennet pınarları  103

Cennet zevkleri  12, 41

Cerrahî  71

Cevhere  60

Cevşen  72, 160

Cibril  28

cihad  19, 27

Cüneyd-i Bağdadî  44, 70, 108

Ç

çile  24, 34, 61

D

Davetçi  35

David Dinges  138

Davud (Hz.)  24, 116

Davud et-Taî  22

Delâilu’l-Hayrat  72

Dergah-ı Uluhiyyet  31

derûnî dikkat  125

Deylemî  45, 82

dilin ameli  21

dille şükür  25

Divan  13, 14

Divan-ı Kebir  13, 14

dua  14, 15, 16, 17, 45, 51, 55, 
57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 
70, 72, 79, 98, 100, 101, 
102, 103, 116, 119, 126, 145

dûnhimmetlik  96

duygu yoğunluğu  100

düğüm  86, 126, 131, 146, 147, 
148, 150

düşünce buutları  12

düşünce melekesi  17

E

Ebu Bekir  22, 51, 52, 81, 97, 
106, 112

Ebu Bekir el-Mervezî  63, 113

Ebu Cuheyfe  53

Ebu Davud  14, 81

Ebu Firas Rebia b. Ka’b el-
Eslemî  94

Ebu Hanife  61, 62, 79, 109

Ebu Hüreyre  131

Ebu İsmet el-Beyhakî  63
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Ebu Muhammed el-Cerirî  95

Ebu Musa el-Eşarî  81

Ebu Nuaym  21, 31, 37, 38, 41, 

44, 45, 47, 54, 56, 57, 60, 

79, 80, 82, 95, 103, 107, 

108, 113, 126, 131, 132, 134, 

156

Ebu’d-Derda  41, 53

Ebu’l-Abbas el-Kurtûbî  148

Ebu’l-Yaman el-Hımsî  98

Ebu Bekir  22, 51, 52, 63, 81, 

97, 106, 112, 123, 154, 156, 

157

Ebu Cuheyfe  53

Ebu Davud  14, 81, 154

Ebu Firas Rebia b. Ka’b el-

Eslemî  94

Ebu Hanife  61, 62, 79, 109

Ebu Hüreyre  131

Ebu İsmet el-Beyhakî  63

Ebu Muhammed el-Cerirî  95
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